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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถี่ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับ   
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่
ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไปแล้วนั้น  เพื่อให้ผู้ประสงค์ 
จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ  ได้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถี่  ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืน 
ที่จําเป็นในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ดังกล่าว  จึงเห็นสมควรให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประมูล
คล่ืนความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑   
มาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และ
มาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๗  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  
มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
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โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 

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

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“แผนความถี่วิทยุ”  หมายความว่า  แผนความถี่วิทยุตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  หรือที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจะได้ประกาศกําหนดต่อไป 

“คล่ืนความถี่”  หมายความว่า  คล่ืนความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ   
“การประมูล”  หมายความว่า  การประมูลคล่ืนความถี่  โดยการแข่งขันเสนอราคาภายในระยะเวลา 

และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด 
“ราคาขั้นต่ํา”  หมายความว่า  ราคาที่พึงรับได้ตามภาคผนวก  ก  ถึงภาคผนวก  ง 
“ราคาเริ่มต้น”  หมายความว่า  ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูลตามภาคผนวก  ก  ถึงภาคผนวก  ง   
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

“ ผู้เข้าร่วมการประมูล”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่า   
มีคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล 

“ผู้ชนะการประมูล”  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นผู้ชนะ
การประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ  

“รายการ”  หมายความว่า  เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพือ่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณา 
โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืน 
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ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ  ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ คล่ืนความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ 
  ๖.๑ คล่ืนความถี่ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้  เป็นคล่ืนความถี่ 

ตามแผนความถี่วิทยุ  โดยผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิใช้คล่ืนความถี่ดังกล่าวร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนภายใต้
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด   

  ๖.๒ คล่ืนความถี่ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ในการให้บริการโทรทัศน์ตามประกาศฉบับนี้  
แบ่งหมวดหมู่การให้บริการ  ดังนี้   

   (๑) เด็ก  เยาวชนและครอบครัว  รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แนบท้าย
ประกาศนี้ 

   (๒) ข่าวสารและสาระ  รายละเอียดตามภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศนี้ 
   (๓) ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ  รายละเอียดตามภาคผนวก  ค  แนบท้าย

ประกาศนี้ 
   (๔) ทั่วไปแบบความคมชัดสูง  รายละเอียดตามภาคผนวก  ง  แนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล 
  ๗.๑ คุณสมบัติ 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  และว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบกิจการ
ทางธุรกิจ  ตามภาคผนวก  จ  แนบท้ายประกาศนี้ 

  ๗.๒ เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

ตามภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ผู้ยื่นคําขอจะต้องแจ้งข้อมูล 
และรับรองการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามแบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม   
ในภาคผนวก  ฉ  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ ขั้นตอน  วิธีการและกําหนดระยะเวลาการประมูล   
  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ต้องดําเนินการ  ดังนี้   
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  ๘.๑ ชําระค่าเอกสารการประมูลเป็นเงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารส่ังจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็ค 
ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการต่อสํานักงานในวันที่ขอรับเอกสารดังกล่าว   
ในราคาหมวดหมู่ละหนึ่งล้านบาท  โดยให้ถือเป็นค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

  ๘.๒ ยื่นแบบคําขออนุญาต  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  พร้อมวางหลักประกันการประมูล  
ตาม  ๘.๓  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน  วิธีการ  กําหนดระยะเวลา  และสถานที่ที่กําหนดในหนังสือ  
เชิญชวนของสํานักงาน 

  ๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารส่ังจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็ค 
ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการต่อสํานักงาน  โดยมีมูลค่าตามที่ระบุในภาคผนวก  ก  ถึง  
ภาคผนวก  ง  พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้แล้วเสร็จในวันที่
ยื่นคําขอ 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าวในกรณี 
ที่ผู้เข้าร่วมการประมูล  หรือผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล  กฎการประมูล   
หรือเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต   

  ๘.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละหนึ่งใบอนุญาตของ  
แต่ละหมวดหมู่   

  ๘.๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นคําขอรับใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง  
หรือหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ  หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น  ทั้งนี้  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูงและหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่จะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล   
ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ  ๗.๒  ด้วย   

ข้อ ๙ ราคาขั้นต่ํา  ราคาเริ่มต้น  การเสนอเพิ่มราคาและเงื่อนไขการประมูล 
  ๙.๑ ราคาขั้นต่ําและราคาเริ่มต้น 
   ราคาขั้นต่ําและราคาเริ่มต้นในการประมูลเพื่อให้บริการโทรทัศน์  แต่ละหมวดหมู่

เป็นไปตามภาคผนวก  ก  ถึงภาคผนวก  ง 
  ๙.๒ การเสนอเพิ่มราคา 
   (๑) ในระหว่างเวลาการประมูล  ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคาก่ีครั้งก็ได้   
   (๒) การเสนอราคาครั้งแรกในการประมูลจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเริ่มต้น

ของแต่ละหมวดหมู่  ทั้งนี้  การเสนอเพิ่มราคาในแต่ละคร้ังจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาที่ตนเองได้เสนอ  
ในครั้งก่อนหน้า  โดยเพิ่มขึ้นเป็นลําดับตามที่กําหนดในภาคผนวก  ก  ถึงภาคผนวก  ง 

  ๙.๓ เงื่อนไขการประมูล 
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   ๙.๓.๑ การเข้าร่วมประมูล  เป็นการดําเนินการเพื่อรับสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 
     (๑) การได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  และเป็นการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 

     (๒) การเลือกหมายเลขลําดับการให้บริการในแต่ละหมวดหมู่  โดยเรียง
ตามลําดับผู้ชนะการประมูล  ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก   

     (๓) การเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์   ให้ เ ลือกโดย ผู้ชนะ 
การประมูลที่มีราคาสูงสุดเรียงตามลําดับของทุกหมวดหมู่รวมกัน  ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากัน 
ให้ใช้วิธีการจับสลาก 

   ๙.๓.๒ การประมูล  จะแยกตามหมวดหมู่ที่ กําหนดในภาคผนวก  ก  ถึง  
ภาคผนวก  ง   

   ๙.๓.๓ การประมูลในแต่ละหมวดหมู่  มีระยะเวลาการประมูลหกสิบนาที 
   ๙.๓.๔ เม่ือเริ่มการประมูลในแต่ละหมวดหมู่  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอ

ราคาครั้งแรกภายในห้านาทีแรกของเวลาการประมูล  มิฉะนั้น  จะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล   
โดยจะถูกตดัสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล 

   ๙.๓.๕ ในระหว่างเวลาการประมูล  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบสถานะ 
และลําดับการมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล  รวมถึงราคาต่ําสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 

   ๙.๓.๖ การประมูลจะสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดเวลาการประมูล  เว้นแต่ 
มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเท่ากันจนทําให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเกินกว่าจํานวน
ใบอนุญาตในแต่ละหมวดหมู่  ให้ขยายเวลาการประมูลออกไปอีกครั้งละห้านาที   

     ในกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคหน่ึง  และไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น  
ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน  จับสลากเพื่อหาผู้ชนะการประมูลให้มีจํานวนเท่ากับใบอนุญาต
ในแต่ละหมวดหมู่   

   ๙.๓.๗ ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล  ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ  
และเม่ือคณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลแล้ว  ให้ถือว่าการประมูลส้ินสุดลง 

   ๙.๓.๘ ในกรณีที่จําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อประโยชน์  
ในการบริหารคล่ืนความถี่ให้มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการมีสิทธิปรับเปล่ียนรูปแบบ  กระบวนการ  
วิธีการและกฎการประมูล  รวมถึงการหยุด  พัก  หรือยกเลิกการประมูลได้ 

ข้อ ๑๐ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
  ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เท่ากับ

ราคาที่ตนชนะการประมูล  โดยแยกชําระ  ดังนี้ 
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  ๑๐.๑ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ํา  ให้แบ่งชําระ  
ส่ีงวด  ดังนี้   

   (๑) งวดที่หนึ่ง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะ  
การประมูล  ให้ชําระร้อยละห้าสิบของราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ําในงวดที่เหลือ 

   (๒) งวดที่สอง  ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละสามสิบของราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อค้ําประกัน  
การชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ําในงวดที่เหลือ   

   (๓) งวดที่สาม  ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาสองปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อค้ําประกัน  
การชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ําในงวดที่เหลือ 

   (๔) งวดที่ส่ี  ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาสามปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นต่ํา   

   การชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ํา  
ในงวดที่หนึ่ง  ให้สํานักงานนําหลักประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูลมาชําระเป็นเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ําก่อน  และให้ผู้ชนะการประมูลชําระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ําส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   ทั้งนี้  สํานักงานอาจคืนหนังสือค้ําประกันข้างต้น  ตามจํานวนเงินที่ได้นําส่ง 
ของแต่ละงวดที่ได้ชําระแล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

  ๑๐.๒ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา   
ให้แบ่งชําระหกงวด  ดังนี้ 

   (๑) งวดที่หนึ่ง  ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะ  
การประมูล  ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน  
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เพื่อค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  ในงวดที่เหลือ 

   (๒) งวดที่สอง  ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน  
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เพื่อค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  ในงวดที่เหลือ 
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   (๓) งวดที่สาม  ภายในสามสิบวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เพื่อค้ําประกันการชําระเงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  ในงวดที่เหลือ 

   (๔) งวดที่ส่ี  ภายในสามสิบวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือ 
ค้ําประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เพื่อค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  ในงวดที่เหลือ 

   (๕) งวดที่ห้า  ภายในสามสิบวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาส่ีปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เพื่อค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา  ในงวดที่เหลือ 

   (๖) งวดที่หก  ภายในสามสิบวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต  ให้ชําระจํานวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา   

   ทั้งนี้  สํานักงานอาจคืนหนังสือค้ําประกันข้างต้น  ตามจํานวนเงินที่ได้นําส่งของ  
แต่ละงวดที่ได้ชําระแล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

ให้นําเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้  เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ําจะนําไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง 

เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ยังไม่รวมภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และดอกเบ้ีย
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กรณีที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นจํานวนเงินเท่ากับผลคูณของ
จํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระกับอัตราดอกเบ้ียร้อยละเจ็ดครึ่ง  คูณกับสัดส่วนของจํานวนวันที่ค้างชําระ 
ต่อจํานวนวันในหนึ่งปี  (๓๖๐  วัน)  หากพ้นกําหนดชําระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระทําผิด
เงื่อนไขของประกาศนี้  และคณะกรรมการอาจพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๑๑ เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
  ผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้  ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาต 
  ๑๑.๑ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ในงวดที่หนึ่งตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดในข้อ  ๑๐.๑  และ  ๑๐.๒   



 หน้า   ๑๐๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  ๑๑.๒ ดําเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล   

  ๑๑.๓ ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล 

  ในกรณีที่ ผู้ชนะการประมูล  ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง   
ให้ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  และไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่เกิดจาก
การขอรับใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๑๒ การออกใบอนุญาต 
  ผู้ชนะการประมูล  เม่ือได้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  ครบถ้วนแล้ว  คณะกรรมการจะออก

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับ 
การให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล  และว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์   

ข้อ ๑๓ ขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
  ๑๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน   

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจ  โดยใช้โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
  ๑๓.๒ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีอายุสิบห้าปี  นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต   
  ๑๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียมอ่ืน   

และนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ๑๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

  ๑๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

  ๑๓.๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ   
คนสูงอายุ  หรือคนด้อยโอกาส  ในการเข้าถึง  รับรู้  และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๐๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  ๑๓.๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการ  ผังรายการ  
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  ๑๓.๘ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีกระบวนการในการกํากับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม  จรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบต่อสังคม 

  ๑๓.๙ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทําแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต   

  ๑๓.๑๐ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบรวม  การถือครอง
ธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน  การครองสิทธิข้ามส่ือ  หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ที่ ใช้คล่ืนความถี่ระหว่างผู้รับใบอนุญาต  ส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือบุคคลอ่ืนใด  ตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารคล่ืนความถี่ให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  คณะกรรมการอาจพิจารณา 
เพิ่มคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากจํานวนใบอนุญาตตามประกาศนี้ได้  โดยจะ
ประกาศวิธีการและหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  ปฏิบัติหนา้ที่แทน   
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

ภาคผนวก ก 
หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

____________________ 
  

๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว” หมายความว่า  การให้บริการโทรทัศน์ที่นําเสนอรายการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาในวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมถึงรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด  โดยที่เน้ือหา
รายการและเวลาออกอากาศรายการจะต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน และต้องไม่
มีเน้ือหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรือใช้ภาษาที่หยาบคาย และคํานึงถึงความเท่า
เทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในสังคม รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับผังรายการ เน้ือหา
รายการ สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจํานวนทั้งสิ้นสามใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัดปกติ ตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น และการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า  
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 
๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 
๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีสามหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๑๓ หมายเลข ๑๔ และหมายเลข ๑๕ 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
____________________ 

 
๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ” หมายความว่า  การให้บริการโทรทัศน์ที่เน้นการนําเสนอรายการที่เป็น
การเผยแพร่ข่าวสารหรือสาระ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อวิเคราะห์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสังคม 
เศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิต และคํานึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีการ
นําเสนออย่างเท่ียงตรง รอบด้าน อิสระ และเป็นกลาง   ทั้งน้ี จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ รวมท้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับผังรายการ 
เน้ือหารายการสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี
การนําเสนอรายการข่าวสารหรือสาระต้องมีการกระจายเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ชมส่วน
ใหญ่สามารถเข้าถึงได้ (ไพรม์ไทม์) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ช่องรายการข่าวสารและสาระมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัดปกติตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น และการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยย่ีสิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า 
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 
๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 
๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีเจ็ดหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๑๖ หมายเลข ๑๗ หมายเลข ๑๘ 
หมายเลข ๑๙ หมายเลข ๒๐ หมายเลข ๒๑ และหมายเลข ๒๒ 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

____________________ 
 
๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ” หมายความว่า   การให้บริการโทรทัศน์ที่นําเสนอรายการท่ี
เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับผังรายการ เน้ือหารายการ สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยออกอากาศในแบบความ
คมชัดปกติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัด
ปกติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น และการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า  
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 
๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 
๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีเจ็ดหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๒๓ หมายเลข ๒๔ หมายเลข ๒๕ 
หมายเลข ๒๖ หมายเลข ๒๗ หมายเลข ๒๘ และหมายเลข ๒๙ 



 

ภาคผนวก ง 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 

____________________ 
 
๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ที่นําเสนอรายการท่ี
เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับผังรายการ เน้ือหารายการ สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยออกอากาศในแบบความ
คมชัดสูงตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูงมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัดสูง
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้นและการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๑,๕๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า 
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 
๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 
๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีเจ็ดหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๓๐ หมายเลข ๓๑ หมายเลข ๓๒ 
หมายเลข ๓๓ หมายเลข ๓๔ หมายเลข ๓๕ และหมายเลข ๓๖ 



 

ภาคผนวก จ 
คุณสมบัติผูข้อรับใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถ่ี 

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

 ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
 ๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาแล้วยังไม่ครบสามปี 
 ๒. เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
 ๓. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของทุน
ทั้งหมดของนิติบุคคล 
 ๔. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
น้ัน และในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นบริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและ
กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลน้ันต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  
 ทั้งน้ี ให้ถือว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หมายความว่า บุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และหุ้นที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู่หรือลงทุนอยู่จํานวนหน่ึงหุ้นนับเป็นเสียง
หน่ึงในการลงคะแนน 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
 ๖. กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่
ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๗. ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 
ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการย่ืน
ขอรับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ฉ 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

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



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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หน้า ๑ จาก ๒๘ 

 

๑. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (กรุณาระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ) 

 

๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.๑ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)  
 คําอธิบาย 

๑)  ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า ๑% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้
โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ ๑๐๐% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียด
ในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคําอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับใบอนุญาต  
๒)  การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คํานิยาม “ผู้เกี่ยวข้อง” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖   
 คําอธิบาย “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

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

จํานวนหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวน

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล 

 
 
 
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ 
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ] 

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)]  
 

หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๑    
๒.๑.๒    
๒.๑.๓    
๒.๑.๔    
๒.๑.๕    
๒.๑.๖    
๒.๑.๗    
๒.๑.๘    

   
รวม  ๑๐๐% ๑๐๐% 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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๒.๒ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ผู้ถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นลําดับที่( ๑) 
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ ๑๐% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด
หรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๑ 
 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๑] ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ 
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด] 

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 
 
 รายชื่อตามหุ้นทั้งหมด รายชื่อตามหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงให้

นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒.๑      
๒.๒.๒      
๒.๒.๓      
๒.๒.๔      
๒.๒.๕      
๒.๒.๖      
๒.๒.๗      
๒.๒.๘      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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๒.๓ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)  
 คําอธิบาย 

ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
น้อยกว่า ๑% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ที่ระบุในตารางจะต้องรวมกัน
เท่ากับ ๑๐๐%  
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม”ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖   
“ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่า
อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นได้ 
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนด

นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

บุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น 
   



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ 

[รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น] 
 

 
ธุรกิจหรอือาชีพ 

[คําอธิบาย 
ลักษณะของธุรกิจ] 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

จํานวนหุ้นทั้งหมด 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสทิธิออกเสียง 
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

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



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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หน้า ๖ จาก ๒๘ 

 

๒.๔ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑)  
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับใบอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๓ 
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๓] 

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ 
 [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด] 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)]  

 รายชื่อตาม
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกิจหรืออาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 

จํานวนหุ้นทั้งหมด 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสทิธิออก
เสียงต่อสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

๒.๔.๑        
๒.๔.๒        
๒.๔.๓        
๒.๔.๔        
๒.๔.๕        
๒.๔.๖        
๒.๔.๗        

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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๒.๕ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๓ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒) 
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๓ 
อาศัยตามคํานิยาม “ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๔] 

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๓  สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

รายชื่อตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกิจหรืออาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 

จํานวนหุ้นทั้งหมด 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสทิธิ
ออกเสยีงต่อสิทธิ
ออกเสยีงทั้งหมด 

๒.๕.๑        
๒.๕.๒        
๒.๕.๓        
๒.๕.๔        
๒.๕.๕        
๒.๕.๖        

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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๓. ความเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอื่น 
๓.๑ การถือหุ้นไขว้กับนิติบุคคลอื่น 
 อาศัยตามคํานิยาม“การถือหุ้นไขว้กัน”ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 
คําอธิบาย  
“การถือหุ้นไขว้กัน” หมายความว่า การที่นิติบุคคลตั้งแต่สองรายขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดอํานาจควบคุม ไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม  
โดยอํานาจควบคุมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม 
การที่นิติบุคคลหนึ่งมีอํานาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง  
 (ก) การที่นิติบุคคลหนึ่งมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง) หรือของนิติบุคคลที่ถูก
ถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดทุกสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางอ้อม) หรือ 
 (ข) การที่นิติบุคคลหนึ่งส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่น 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ในนิติบุคคลอื่น เช่น ลักษณะของการถือหุ้นไขว้ สัดส่วนของการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และลักษณะทางธุรกิจ
ของนิติบุคคลที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไม่ 
 

   



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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 ชื่อนิติบุคคลที่ผู้ยื่นขอรบั
ใบอนุญาตเข้าถือหุ้นไขวท้ั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 
 (ก.) 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการถอืหุ้นไขว ้ การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
[พิจารณาจากคํานิยามการถือหุ้นไขว้ข้อ ๒)] 
(กรุณาทําเครื่องหมายในช่องที่เข้าข่าย) 

ลักษณะ 
การถือหุ้นไขว ้
(ทางตรง หรือ 

ทางออ้ม) 

สัดส่วนการถือหุ้น  
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

สัดส่วนการมีสิทธอิอกเสียงต่อ
สิทธอิอกเสียงทั้งหมด 

[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)]  
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นในผู้
ขอรับ

ใบอนุญาต 

ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นใน
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

ส่งบคุคลเข้าเป็น 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ 

๓.๑.๑         
๓.๑.๒         
๓.๑.๓         
๓.๑.๔         
๓.๑.๕         
๓.๑.๖         
๓.๑.๗         
๓.๑.๘         
๓.๑.๙         
๓.๑.๑๐         
๓.๑.๑๑         

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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๓.๒ บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 อาศัยตามคํานิยาม“บริษัทย่อย” และ“บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
 
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมกิจการ 
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) 
 
“บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน”หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแตส่องบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลําดับใด ๆอาศัยคํานิยาม “อํานาจควบคุม
กิจการ” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(๒) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(๓) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาตเป็นทอดๆ (ถ้ามี) รวมถึงลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็น
บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต สัดส่วนการถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง ลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทย่อย ระดับของอํานาจควบคุม  
โดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ การควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือ  
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๑ จาก ๒๘ 

 

 ชื่อ 
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยตาม

คํานิยามบริษัทย่อย] 

ลักษณะของประเภทธรุกจิ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพันธ ์

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบคุคลเข้าเป็น 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ 

๓.๒.๑      
๓.๒.๒      
๓.๒.๓      
๓.๒.๔      
๓.๒.๕      
๓.๒.๖      
๓.๒.๗      
๓.๒.๘      
๓.๒.๙      
๓.๒.๑๐      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
  



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๒ จาก ๒๘ 

 

๓.๓ บริษัทใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 อาศัยตามคํานิยาม“บริษัทใหญ่” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ข) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก) 
(ค) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) 
 
อาศัยคํานิยาม “อํานาจควบคุมกิจการ” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(๒) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(๓) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตและบริษัทใหญ่ของบริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาตเป็นทอดๆ (ถ้ามี) รวมถึงลักษณะ  
ทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็น 
บริษัทย่อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๓ จาก ๒๘ 

 

 ชื่อ 
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ตาม

คํานิยามบริษัทใหญ ่

ลักษณะของประเภทธรุกจิ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพันธ ์

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบคุคลเข้าเป็น 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ 

๓.๓.๑      
๓.๓.๒      
๓.๓.๓      
๓.๓.๔      
๓.๓.๕      
๓.๓.๖      
๓.๓.๗      
๓.๓.๘      
๓.๓.๙      
๓.๓.๑๐      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๔ จาก ๒๘ 

 

๓.๔ บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต 
อาศัยตามคํานิยาม“บริษัทร่วม” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
คําอธิบาย  

บริษัทร่วม   หมายความว่า  บริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอํานาจ
ควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต ได้แก่ ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต สัดส่วนการถือหุ้น 
ลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม รวมถึงการแสดงรายละเอียดการมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินการ 
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 ชื่อ 
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

ประกอบ] 

ลักษณะของประเภทธรุกจิ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

 สัดส่วนการถอืหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพันธ ์

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบคุคลเข้าเป็น 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ 

๓.๔.๑      
๓.๔.๒      
๓.๔.๓      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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๓.๕ ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน 
อาศัยตามคํานิยาม “ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คําอธิบาย 	

“ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ในคราวการประมูลเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น 

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

การดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน 
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้น  

ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
คําว่า “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

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

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

(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม ๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

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

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น  
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที ่
ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น  

สัดส่วนการถือครองหุ้นต่อจํานวนหุ้นทัง้หมด (%) 
นับรวมจํานวนหุ้นที่ถอืโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
(แสดงทกุกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น) 

สัดส่วนการมีสิทธอิอกเสียงต่อสิทธอิอกเสียงทัง้หมด (%) 
(แสดงเฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธอิอก

เสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
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๓.๕.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  
 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น ตั้งแต่ 
๕๐% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด  (ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๑ ถือหุ้น
ตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๒ ถือหุ้นตั้งแต่ 
๕๐% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที ่๓) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
๑.  ๑.  ๑.  

๒.  
๒.  ๑.  

๒.  
๒.  ๑.  ๑.  

๒.  
๒.  ๑.  

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



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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๓.๕.๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธอิอกเสียงโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  
 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาต  
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของ 

สิทธอิอกเสียงทั้งหมด  (ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๑ ถือหุ้นและ
มีสิทธอิอกเสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของ 

สิทธอิอกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ ๒) 

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

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสทิธิออกเสียงต่อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (%) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสทิธิออกเสียงต่อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสทิธิออกเสียงต่อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (%) 

๑.  ๑.  ๑.  
๒.  

๒.  ๑.  
๒.  

๒.  ๑.  ๑.  
๒.  

๒.  ๑.  
๒.  

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



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๑ จาก ๒๘ 

 

๓.๕.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรอืมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบรหิารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบรหิารงานหรอืการดําเนินงานของนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบรษิัทจํากัด  

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ลักษณะการควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของบคุคล 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
 
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๒ จาก ๒๘ 

 

๓.๕.๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรอืมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบรหิารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและผู้
ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรอืมีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  
(ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๑ ถือหุ้น และ
นิติบุคคลลําดับที่ ๑ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง

บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ
ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๒ ถือหุ้น  
และนิติบุคคลลําดับที่ ๒ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการ
ส่งบุคคลเข้าเป็นเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
เพื่อควบคุมการบรหิารงานหรอืการดําเนินงานของนิติ

บุคคล 
 (ลําดับที่ ๓) 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤติกรรม 

๑.   ๑.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   
๒.   

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ ๓ ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆไปจนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย    



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๓ จาก ๒๘ 

 

๓.๕.๖ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบรษิัทจํากัด 
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖    

แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต คําอธิบายลักษณะของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต  
(นิยาม “ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทาง
ธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

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

๑.  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต ่๒๕% ขึ้นไปของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๔ จาก ๒๘ 

 

แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต คําอธิบายลักษณะของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(นิยาม “ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทาง
ธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

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

๒.  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
 ผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตใหป้ฏิบตัิตามคําสั่ง 
 ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

๓.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยีย่งผู้บริหาร รวมทั้งบคุคลที่มีตําแหน่งซึ่งมี
 อํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดงักล่าวของ ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๕ จาก ๒๘ 

 

๓.๕.๗ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบรหิารงานหรอืการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
นัยสําคัญเพื่อควบคุมการบรหิารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน 
๑. ๑.   

๒.   
๒. ๑.   

๒.   
๓. ๑.   

๒.   
๔. ๑.   

๒.   
๕. ๑.   

๒.   
๖. ๑.   

๒.   
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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๓.๕.๘ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบรหิารงานหรอืการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด ทีถ่กูถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสาย 

แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้มีอํานาจควบคุมฯ  
ถือหุ้น และผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๑ 
ถือหุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ ๑ ส่งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  

(ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ ๒ ถือ
หุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ ๒ ส่งบุคคลหรอืมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงาน
หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล (ลําดับที่ ๓) 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤติกรรม 

๑. ๑.   ๑.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   
๒.   

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ ๓ ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย    
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ 
 ๔.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
 ๔.๒ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   
 ๔.๓ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที รวมทั้งข้าพเจ้ายอมรับว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้ง  
ความเท็จหรือยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
      ๔.๔ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติเท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๑)  
        (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 
 
 



 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๒)  
        (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๓)  
        (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
  


