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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง   หลักเกณฑการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 
เพื่อกิจการโทรคมนาคมเทาที่จําเปนและเหมาะสมกอนที่จะจัดทํากรอบเพิ่มเติมเพื่อใชเปนการถาวร
ตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  (๑)  (๓)  และ  (๕)  มาตรา  ๕๒  
มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  
มาตรา ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๐  และมาตรา ๕๗  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
ประกอบกับมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงไดประกาศหลักเกณฑการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ข้ึนใชในระหวาง 
ที่การจัดทํากรอบหลักเกณฑระยะยาวยังไมแลวเสร็จไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารคลื่นความถี่วิทยุ
แหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรความถี่วิทยุ  ฉบับลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  และ 
ใหใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“กิจการที่มิใชเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  (Non-Commercial  Use)”  หมายความวา  การดําเนินการ

ที่เปนไปเพื่อบริการสาธารณะโดยไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหาผลกําไรหรือไมอาจคาหรือหากําไร
ในเชิงพาณิชยได  เชน  การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน  การดําเนินการในเครือขาย
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ส่ือสารเฉพาะกิจเพื่อสาธารณกุศล การดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือบรรเทาสาธารณภัย  
หรือการดําเนินการเพื่อบริการสาธารณะอื่นใดโดยไมเก็บคาใชจาย  เปนตน 

“กิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  (Commercial Use)”  หมายความวา  การดําเนินการ 
เพื่อการคา  หรือเพื่อการแสวงหาผลกําไรไมวาโดยตรงหรือโดยออม  ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง 
การดําเนินการเพื่อรองรับการบริหารกิจการภายในองคกร  เพื่อการลดตนทุนการบริหารจัดการ  หรือเพื่อ
การดําเนินการอื่นใดอันอาจกอใหเกิดรายไดหรือผลกําไรขององคกร 

ขอ ๓ การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่  จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางนอยขอหนึ่งขอใด
ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
  ๓.๒ เพื่อใหกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนธรรม

และโปรงใส  เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
  ๓.๓ เพื่อใหการจัดสรรคลื่นความถี่เปนเคร่ืองมือในการกระจายการใชประโยชน

โดยทั่วถึง  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
  ๓.๔ เพื่อใหมีการใชคลื่นความถี่อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๓.๕ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  รวมทั้ง

เศรษฐกิจ  รายสาขา 
  ๓.๖ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและกิจการวิทยุโทรคมนาคม 
  ๓.๗ เพื่อวางรากฐานสําหรับผูประกอบการรายใหม  และหนวยงานของรัฐในการเขาถึง 

คลื่นความถี่ 
ขอ ๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาจัดสรรหรืออนุญาตใหใช 

คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเทาที่จําเปนและเหมาะสมในกรณี  ดังตอไปนี้ 
  ๔.๑ กรณีเปนการแบงสวนงานภาครัฐใหมตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีลักษณะ

อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   ๔.๑.๑ เปนหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนใหม  มีพันธกิจใหม และสมควรไดรับการ

จัดสรรคลื่นความถี่ 
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   ๔.๑.๒ เปนพันธกิจที่แยกออกมาจากหนวยงานเดิม   โดยกันหรือแบง 
คลื่นความถี่จากคลื่นความถี่ทั้งหมดที่หนวยงานเดิมเคยไดรับ  หรือ 

   ๔.๑.๓ เปนพันธกิจใหมภายใตหนวยงานเดิม  แตสมควรไดรับการจัดสรรใหม  
เนื่องจากคลื่นความถี่ที่มีอยูเดิมไมพอเพียง 

  ๔.๒ กรณีการออกหรือตออายุใบอนุญาตสําหรับผูที่ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่เดิม  
ทั้งการใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  (Commercial Use)  และกิจการที่มิใชเพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชย  (Non-Commercial  Use)  ซ่ึงจะออกหรือตออายุใบอนญุาตใหไมเกนิคราวละหนึง่ป  
หรือจนกวาจะมีหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม แลวแตกรณีใดเกิดข้ึนกอน 

  ๔.๓ กรณีการขอใชคลื่นความถี่ในกิจการที่มิ ใช เพื่อประโยชน เชิงพาณิชย   
(Non-Commercial  Use)  ที่มีความจําเปนเรงดวน  ซ่ึงหากไมไดรับจัดสรรคลื่นความถี่อาจเกิดผลเสีย 
ตอสาธารณชน  โดยผูขออนุญาตตองพิสูจนใหเห็นถึงความจําเปนดังกลาว 

  ๔.๔ กรณีเกิดการรบกวนที่จําเปนตองเปลี่ยนคลื่นความถี่  ซ่ึงหากไมไดรับจัดสรร
คลื่นความถี่อาจสงผลใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงและกระทบตอผูใชบริการในพื้นที่ใหบริการ 

  ๔.๕ กรณีอื่นใดที่มิใชกรณีตามขอ   ๔.๑   ถึง   ๔.๔   ซ่ึงคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณาจัดสรรและอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกรณีอื่นใดเพิ่มเติม หากมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค  และหลักเกณฑตามที่กําหนดไวตามประกาศฉบับนี้เปนรายกรณี 

ขอ ๕ ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ตามขอ  ๔  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติจะพิจารณาความเหมาะสมภายใตหลักเกณฑหาประการ  ดังนี้ 

  ๕.๑ ความเหมาะสมของผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
   ในกรณีการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จะพิจารณาความเหมาะสมของผูขอรับการจัดสรร 
คลื่นความถี่จากคุณสมบัติของผูขอรับการจัดสรร  ฐานะการเงินของผูขอรับการจัดสรร  และการใชงาน
คลื่นความถี่ที่ผานมา  ดังนี้ 

   ๕.๑.๑ ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะตองมีสภาพนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายไทยหรือไดรับการรับรองสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
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   ๕.๑.๒ ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะตองแสดงฐานะและผลดําเนินการ
ดานการเงินของผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  โดยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
ที่ผานมา  ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต ความสามารถในการหารายได  ความสามารถในการ 
ทํากําไร  ความสามารถในการกอหนี้และชําระหนี้  และความสามารถในการลงทุน  รวมทั้งพิจารณาถึง
ศักยภาพในการลงทุน  และดําเนินการตามแผนงานโครงการลงทุนที่เสนอขอใชคลื่นความถี่ 

   ๕.๑.๓ ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะตองรายงานผลการใชงานคลื่นความถี่ 
ที่ผานมา  (Operational  Performance)  วาสอดคลองตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตนอยูภายใตเง่ือนไข
การใชคลื่นความถี่อยางเครงครัดในเร่ืองของกําลังสง  มาตรฐานเครื่องมือวิทยุโทรคมนาคม  และความกวาง
ของแถบคลื่น  (Bandwidth)  (หากมี)  ในการนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณา
แตงต้ังคณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือบุคคลที่สามทําหนาที่สอบทาน  ทบทวน  หรือจัดทํารายงานผล 
การใชงานคลื่นความถี่ที่ผานมาประกอบดวยก็ได 

  ๕.๒ ความเหมาะสมทางเทคนิค 
   ในการพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  และการใชประโยชน 
คลื่นความถี่ที่ถือเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ภายใตหลักความประหยัดและประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   ๕.๒.๑ ความสอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  (National 
Table  of  Frequency  Allocation)  โดยคลื่นความถี่ที่เสนอขอใชจะตองมีความสอดคลองกับตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และจะตองเปนการใชคลื่นความถี่ที่ถูกตองตามกิจการวิทยุโทรคมนาคม  
ตลอดจนไมกอใหเกิดการรบกวนสถานีวิทยุโทรคมนาคมอื่น  ๆ  รวมถึงประเทศเพื่อนบาน 

   ๕.๒.๒ ผูขอรับการจัดสรคลื่นความถี่ตองแสดงใหเห็นวาคลื่นความถี่ที่เสนอ
ขอใชเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการเลือกใชเทคโนโลยีวิทยุคมนาคม 
ที่เหมาะสมเพื่อใหใชความกวางของแถบคลื่น  (Bandwidth)  ใหนอยที่สุดโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพดานตนทุน  
(Cost  Efficiency)  มีแผนการใชคลื่นความถี่ซํ้า  (Frequency  Reuse)  มีการใชคลื่นความถี่รวมกัน  
(Frequency  Sharing)  และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรบกวนจากใชคลื่นความถี่และเทคโนโลยี  เชน  
สถานที่ต้ัง  หรือการแพรไมพึงประสงค  (Unwanted  Emission)  เปนตน 
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  ๕.๓ ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
   ในการขอใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการประชาชน  โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปน

กิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาถึงมาตรการ
และแนวทางการแกปญหาผลกระทบอันอาจเกิดตอสังคมและสิ่งแวดลอมไมวาโดยตรงหรือโดยออม  
เชน  การใชคลื่นความถี่ผิดประเภท  (misuse)  การกออาชญากรรมจากการใชระบบโทรคมนาคม  หรือ
ปญหาขยะโทรคมนาคม เปนตน  รวมทั้งมาตรการและแนวทางแกปญหาอันเกิดจากรูปแบบการใชงาน
และวิธีการใชประโยชนที่อาจบิดเบือนและไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการใชประโยชน
บริการโทรคมนาคมของผูใชบริการ 

  ๕.๔ ความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ 
   ในกรณีการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาความเหมาะสมหรือความคุมคาการลงทุน  โดย
พิจารณาจากสมมติฐาน  วิธีการคํานวณ และผลการวิเคราะหวามีความสมเหตุสมผล ทั้งในดานการเงิน
และเศรษฐกิจ  

   หลักเกณฑการพิจารณาตามความในวรรคแรก  จะพิจารณาจากตัวชี้วัดตาง  ๆ  
ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net Present  Value: NPV)  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit  Cost  
Ratio: B/C  Ratio)  การวิเคราะหประสิทธิผล ตนทุน  และคาใชจาย  (Cost  Effectiveness)  อัตราผลตอบแทน 
ทางการเงิน  (Financial  Internal  Rate  of  Return: FIRR)  อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  (Economic  
Internal  Rate  of  Return: EIRR)  และการวิเคราะหความไวและความเสี่ยงของโครงการ  (Sensitivity  
and  Risk  Analysis)  เปนตน 

  ๕.๕ ความสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  แผนความถี่วิทยุ  
และแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ 

   ในการพิจารณาความสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
แผนความถี่วิทยุ และแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
จะพิจารณาถึงความสอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมาย  และผลที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
กับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  แผนความถี่วิทยุ  และแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ 
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ขอ ๖ ผูมีความประสงคขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตองนําเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อให
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณา  อยางนอยดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ ความเหมาะสมของผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
   ๖.๑.๑ คุณสมบัติของผูรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
    ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  

จะตองแสดงเอกสารหลักฐานรับรองสภาพนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือไดรับการรับรอง
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลนิติบุคคล  (Corporate  profile)  ให
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติทราบ  ดังตอไปนี้  

    (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอย 
     ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตองแจกแจงรายละเอียดบริษัท

ยอยที่เคยไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่  หรือกําลังดําเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  หรือทําธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัทผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  ในกรณีที่บริษัทที่ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่   
ถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของทุนชําระแลวของบริษัทนัน้ 

    (ข) รายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนไขว  
     ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตองแจกแจงโครงสรางการถือหุน

ซ่ึงรวมทั้งผูถือหุนรายใหญ  ผูถือหุนรายเล็กที่ถือหุนระหวางรอยละหาถึงรอยละสิบ  และโครงสราง
ธุรกิจที่ผูถือหุนทําเฉพาะเทาที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโทรคมนาคม  รวมถึงโครงสรางการถือหุนไขวถาทําได   

     “ผูถือหุนรายใหญ”  หมายถึง  ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในบริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุรวมกันเกินกวารอยละสิบของทุนชําระแลว 
ของบริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  การถือหุนดังกลาวใหนับรวมถึงหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

     “การถือหุนไขว”  หมายความวา  การที่บริษัท  หางหุนสวน  หรือ
นิติบุคคลอื่นใดต้ังแตสองรายขึ้นไปถือหุนซ่ึงกันและกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเกาะกลุมทางธุรกิจ  
หรือเพื่อการสรางโครงสรางของกลุมบริษัท  หางหุนสวน  หรือนิติบุคคลนั้น  โดยเฉพาะโครงสราง 
ในลักษณะของบริษัทโฮลด้ิง  หรือการทําธุรกรรมแบบเครือขายที่มีบริษัท  หางหุนสวน  หรือนิติบุคคลหนึง่
ทําหนาที่ควบคุมนโยบายการบริหาร  การเงิน  การจัดการ  จนยากแกการตรวจสอบการเปนเจาของ 
หรือความสัมพันธระหวางบริษัทยอย 
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    (ค) รายละเอียดเกี่ยวกับผูเกี่ยวของ 
     ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตองแจกแจงความเกี่ยวของกับ

บุคคลอื่นในฐานะการเงิน กลาวคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน  ดังตอไปนี้ 
     (๑) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลทีบ่ริษัท

ที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเปนหุนสวน 
     (๒) หางหุนสวนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่

วิทยุเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด  หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกัน
เกินรอยละสามสิบของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด 

     (๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับ 
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ  หรือหางหุนสวนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบ 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น  หรือ 

     (๔) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับ 
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ  หรือหางหุนสวนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หรือบริษัทตาม  (๓)  ถือหุนรวมกัน 
เกินกวารอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

     (๕) นิติบุคคลที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุ  
สามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น 

    (ง) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
     ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ตองแสดงรายชื่อ  และรายละเอียด 

ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  กลาวคือ  
     (๑) ผูบริหารและผูบริหารที่เกี่ยวพันทางเครือญาติกับผูถือหุน

รายใหญ  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแลกิจการของบริษัท  หรือบุคคลที่จะไดรับ 
การเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  หรือบริษัทยอย  
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

     (๒) นิติบุคคลใด  ๆ  ที่มีผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุม
เปนบุคคลดังตอไปนี้ของบริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ  หรือบริษัทยอย 

      (๒.๑) ผูบริหาร 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

      (๒.๒) ผูถือหุนรายใหญ 
      (๒.๓) ผูมีอํานาจควบคุม  กํากับดูแล  หรือเปนผูกระทํา

การแทน 
      (๒.๔) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี

อํานาจควบคุม  กํากับดูแล  หรือเปนผูกระทําการแทน 
      (๒.๕) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม  (ก)  ถึง  (ง) 
     (๓)  บุคคลใด  ๆ  ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทําการแทน

หรืออยูภายใตอิทธิพลของบุคคลตาม  (๑)  ถึง  (๒)  ตอการตัดสินใจ  การกําหนดนโยบาย  การจัดการ  
หรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ  หรือบุคคลอื่นที่มีพฤติการณทํานองเดียวกัน  เชน  ที่ปรึกษา   
ผูประสานงาน  หรือตัวแทนเชิด 

   ๖.๑.๒ ฐานะและผลการดําเนินการดานการเงินของผูขอรับการจัดสรร 
    ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย

ตองจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน  (Annual  Report)  ที่ผานมา  และประมาณการผลการดําเนินงาน 
ในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    (ก) ผลการดําเนินงานที่ผานมา  ใหจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป  (Annual  Report)  ยอนหลังตลอดระยะเวลาที่ไดรับจัดสรรคลื่นภายในหาป  โดยจะตองมี
ขอมูลดานการเงิน  ไดแก  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  และอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  
เชน  อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย  (Return  on  Asset: ROA)  อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนทุน  
(Return  on  Equity: ROE)  อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน  (Return  on  Invested  Capital: ROIC)  
อัตราสวนสภาพคลอง  (Current  Ratio)  และอัตรารายรับจากการดําเนินงานตอหนี้สินทั้งหมด  (Funds  
from  Operation  (FFO)  /Total  Debt)  อัตราสวนรายไดจากการดําเนินงานตอการชําระดอกเบี้ย  (FFO  
Investment  Coverage)  และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจากกําไรกอนหักดอกเบี้ยและ
ภาษี  (EBIT  Interest  Coverage)  เปนตน 

    (ข) ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต  ใหจัดสงแผนธุรกิจที่มี
ระยะเวลาสอดคลองกับการดําเนินโครงการที่ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ภายในหาป  โดยมีเนื้อหา
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ครอบคลุม  ลักษณะและประเภทของการใหบริการ  โครงสรางการบริหารจัดการ  แผนการลงทุน  ขอมูล
ดานการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญดังที่กลาวมาแลวขางตน 

  ๖.๒ ความเหมาะสมทางเทคนิค 
   ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับตาราง

กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  และการใชประโยชนคลื่นความถี่ที่ถือเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ภายใตหลักความประหยัดและประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

  ๖.๓ ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
   ในกรณีโครงการซึ่งขอรับจัดสรรคลื่นความถี่  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกิจการ

เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยอาจสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  ใหผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
จัดทํารายงานชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนในดานตาง  ๆ  ทั้งในเชิงปริมาณ  และมูลคา  (หากมี)  เชน  
ผลประโยชนตอการศึกษา ความปลอดภัย  ขอมูลขาวสาร  ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณูปโภค  
การคมนาคมขนสง  และความมั่นคง  รวมทั้งผลกระทบจากการดําเนินการตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
เชน  การใชคลื่นความถี่ผิดประเภท  (misuse)  การกออาชญากรรมจากการใชระบบโทรคมนาคม  หรือ
การกอใหเกิดปญหาขยะโทรคมนาคม  เปนตน  ทั้งนี้  ใหระบุถึงมาตรการในการแกไขและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  รวมถึงภาระคาใชจายใด  ๆ  อันอาจเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินมาตรการแกไขและบรรเทาผลกระทบดังกลาวดวย 

  ๖.๔ ความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ 
   ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยตองแนบเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พิจารณา  ดังตอไปนี้ 

   ๖.๔.๑ สมมติฐานการประมาณการ 
    (ก) สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาค  (Macro  Economic  Parameters)  

ไดแก  ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ใชประกอบการคํานวณ  เชน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  อตัราเงินเฟอ  
อัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เปนตน 
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    (ข) สมมติฐานดานรายได  (Revenue)  ไดแก  ตัวแปรที่ใชประกอบ 
การคํานวณผลประโยชนหรือรายไดของโครงการ  เชน  ประมาณการความตองการ  (Demand  Forecast)  
เปาหมายการใหบริการหรือการขาย  (Sales)  อัตราคาบริการ  เปนตน  ทั้งนี้  ในการคํานวณผลประโยชน
หรือรายไดของโครงการอาจมีการพิจารณาถึงสมมติฐานอื่น  ๆ   เชน  สมมติฐานทางเทคนิค   
ขีดความสามารถในการใหบริการ   ประเภทผูใชบริการ   พฤติกรรมของผูใชบริการ   รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะของบริการหรือธุรกิจ  (Nature  of  business)  ดวย 

    (ค) สมมติฐานดานรายจาย  (Expenditure)  ไดแก  ตัวแปรที่ใชประกอบ 
การคํานวณรายจายของโครงการ  เชน  คาใชจายลงทุน  (Investment  Cost)  คาใชจายดําเนินการ 
และบํารุงรักษา  (Operating  and  Maintenance  Cost)  ตนทุนทางการเงิน  (Weighted  Average  Cost  of  
Capital: WACC)  รายจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย  รวมทั้งคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม (หากมี) เปนตน ทั้งนี้ จะตองนําสมมติฐานการดําเนินโครงการที่สําคัญมาเปนพื้นฐาน 
ในการคํานวณดวย  เชน  รูปแบบการลงทุน แหลงเงินลงทุน  (เงินทุน  เงินกูภายในและตางประเทศ)  
เง่ือนไขของแหลงเงิน  ระยะเวลาการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย 

    (ง) สมมติฐานดานความเสี่ยงในการดําเนินงาน ประกอบดวยความเสีย่ง  
๓  ดาน  ไดแก  ๑)  ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ  เชน  การเปดเสรีทางการคาและการแขงขัน  ความเสี่ยงเชิง
เทคโนโลยี  และความเสี่ยงจากการดําเนินงาน  ๒)  ความเสี่ยงทางการเงิน  เชน  ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  ความเสี่ยงจากหนี้สินและสภาพคลอง  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  และความเสี่ยงจากหนี้
สงสัยจะสูญ  และ  ๓)  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ  เชน  ความเกี่ยวเนื่องกับ
บทบัญญัติกฎหมาย  และความเชื่อมโยงกับการดําเนินการตามกฎหมายฉบับอื่น  ๆ 

   ๖.๔.๒ ประมาณการงบกระแสเงินสดและการคํานวณผลตอบแทนโครงการ 
    ผูขอรับการจัดสรรคลื่นตองแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
    (ก) ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จายของโครงการตลอดอายุ

โครงการ  ที่ครอบคลุมต้ังแตระยะเวลาการจัดเตรียมโครงการ  ระยะเวลาการกอสรางโครงการ  และ
ระยะเวลาดําเนินการ 
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    (ข) ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จายของโครงการที่รวมถึง
ผลประโยชนและผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการที่สามารถระบุ
เปนตัวเงิน  (ถามี) 

    (ค) การวิเคราะหความไวและความเสี่ยงของโครงการ  (Sensitivity  
and  Risk  Analysis)  อยางนอย  3  กรณี  ไดแก  กรณีพื้นฐาน  (base  case)  กรณีที่ดีที่สุด  (best  case)  
และกรณีที่สงผลทางลบมากที่สุด  (worst  case) 

    (ง) การคํานวณผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ  
เชน  มูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net  Present  Value: NPV)  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit  Cost  
Ratio: B/C  Ratio)  การวิเคราะหประสิทธิผล  ตนทุน  และคาใชจาย  (Cost  Effectiveness)  อัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน  (Financial  Internal  Rate  of  Return: FIRR)  และอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ  (Economic  Internal  Rate  of  Return: EIRR)  เปนตน 

  ๖.๕ ความสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  แผนความถี่วิทยุ  
และแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ 

   ใหผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ชี้แจงถึงความสอดคลองของการขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่  กับทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนาภายใตแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ แผนความถี่วิทยุ  และแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ 

  ๖.๖ การประเมินตนเองถึงเหตุผลสําคัญที่สมควรจะไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
   ใหผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ จัดทํารายงานสรุปการประเมินตนเอง 

ถึงความเหมาะสมที่สมควรจะไดรับจัดสรรคลื่นความถี่  โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผล  ความจําเปน  
และประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการตามหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ 
ตามขอ  ๖.๑  ถึง  ๖.๕  ขางตน 

ขอ ๗ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  และคาตอบแทนการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๗.๑ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตอใบอนุญาต  ใหเปนไปตามอัตราที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 
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  ๗.๒ คาตอบแทนการใชคลื่นความถี่  ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง  กําหนดใหผูใชความถี่วิทยุตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุ   
ลงวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จนกวาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะประกาศกําหนด
เปนอยางอื่น หรือเปนไปตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่เห็นควรกําหนดใหใช
เฉพาะกรณี 

ขอ ๘ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจประกาศยกเวนการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ขอหนึ่งขอใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  รูปแบบและวิธีการ
พิจารณาที่เหมาะสมกับกิจการแตละประเภทหรือลักษณะกิจการของผูขอรับจัดสรร  วัตถุประสงค 
ของการใชประโยชนคลื่นความถี่ ลักษณะและรูปแบบการใหบริการ   ขนาดของผลประโยชน 
และผลกระทบตอผูใชบริการ ขนาดการลงทุน 

ขอ ๙ ประกาศนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๑๐ บรรดากฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศอื่น  ในสวนที่มีกําหนดไวแลวใน

ประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 


