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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
โดยที่เปน การสมควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรหรืออนุญาตใหใ ชคลื่น ความถี่
เพื่อกิจการโทรคมนาคมเทาที่จําเปนและเหมาะสมกอนที่จะจัดทํากรอบเพิ่มเติม เพื่อใชเปนการถาวร
ตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ (๑) (๓) และ (๕) มาตรา ๕๒
มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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 ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงไดประกาศหลักเกณฑการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ขึ้น ใชในระหวาง
ที่การจัดทํากรอบหลักเกณฑระยะยาวยังไมแลวเสร็จไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารคลื่น ความถี่วิทยุ
แหงชาติ เรื่อง 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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สื่อสารเฉพาะกิจเพื่อสาธารณกุศล การดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือบรรเทาสาธารณภัย
หรือการดําเนินการเพื่อบริการสาธารณะอื่นใดโดยไมเก็บคาใชจาย เปนตน
“กิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิช ย (Commercial Use)” หมายความวา การดําเนิน การ
เพื่อ การค า หรือ เพื่อ การแสวงหาผลกํา ไรไม วา โดยตรงหรือ โดยอ อม ทั้ง นี้ใ ห หมายความรวมถึ ง
การดําเนินการเพื่อรองรับการบริหารกิจการภายในองคกร เพื่อการลดตนทุนการบริหารจัดการ หรือเพื่อ
การดําเนินการอื่นใดอันอาจกอใหเกิดรายไดหรือผลกําไรขององคกร
ขอ ๓ การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางนอยขอหนึ่งขอใด
ดังตอไปนี้
๓.๑ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
๓.๒ เพื่อใหกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
และโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น
๓.๓ เพื่อใหการจัดสรรคลื่นความถี่เปนเครื่องมือในการกระจายการใชประโยชน
โดยทั่วถึง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
๓.๔ เพื่อใหมีการใชคลื่นความถี่อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๕ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้ง
เศรษฐกิจ รายสาขา
๓.๖ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและกิจการวิทยุโทรคมนาคม
๓.๗ เพื่อวางรากฐานสําหรับผูประกอบการรายใหม และหนวยงานของรัฐในการเขาถึง
คลื่นความถี่
ขอ ๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาจัดสรรหรืออนุญาตใหใ ช
คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเทาที่จําเปนและเหมาะสมในกรณี ดังตอไปนี้
๔.๑ กรณีเปนการแบงสวนงานภาครัฐใหมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีลักษณะ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๔.๑.๑ เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม มีพันธกิจใหม และสมควรไดรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่
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๔.๑.๒ เป น พั น ธกิ จ ที่ แ ยกออกมาจากหน ว ยงานเดิ ม โดยกั น หรื อ แบ ง
คลื่นความถี่จากคลื่นความถี่ทั้งหมดที่หนวยงานเดิมเคยไดรับ หรือ
๔.๑.๓ เปนพันธกิจใหมภายใตหนวยงานเดิม แตสมควรไดรับการจัดสรรใหม
เนื่องจากคลื่นความถี่ที่มีอยูเดิมไมพอเพียง
๔.๒ กรณีการออกหรือตออายุใ บอนุญาตสําหรับผูที่ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่เดิม
ทั้งการใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย (Commercial Use) และกิจการที่มิใชเพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชย (Non-Commercial Use) ซึ่งจะออกหรือตออายุใบอนุญาตใหไมเกินคราวละหนึง่ ป
หรือจนกวาจะมีหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม แลวแตกรณีใดเกิดขึ้นกอน
๔.๓ กรณี ก ารขอใช ค ลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การที่ มิ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน เ ชิ ง พาณิ ช ย
(Non-Commercial Use) ที่มีความจําเปนเรงดวน ซึ่งหากไมไดรับจัดสรรคลื่นความถี่อาจเกิดผลเสีย
ตอสาธารณชน โดยผูขออนุญาตตองพิสูจนใหเห็นถึงความจําเปนดังกลาว
๔.๔ กรณีเกิดการรบกวนที่จําเปนตองเปลี่ยนคลื่นความถี่ ซึ่งหากไมไดรับจัดสรร
คลื่นความถี่อาจสงผลใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงและกระทบตอผูใชบริการในพื้นที่ใหบริการ
๔.๕ กรณี อื่ น ใดที่ มิ ใ ช ก รณี ต ามข อ ๔.๑ ถึ ง ๔.๔ ซึ่ ง คณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณาจัดสรรและอนุญาตใหใชคลื่น ความถี่ใ นกรณีอื่น ใดเพิ่มเติม หากมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค และหลักเกณฑตามที่กําหนดไวตามประกาศฉบับนี้เปนรายกรณี
ขอ ๕ ในการพิจารณาจัดสรรคลื่น ความถี่ตามขอ ๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติจะพิจารณาความเหมาะสมภายใตหลักเกณฑหาประการ ดังนี้
๕.๑ ความเหมาะสมของผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ในกรณีก ารขอรับ จัด สรรคลื่ น ความถี่ ใ นกิจ การเพื่ อประโยชน เชิ งพาณิ ช ย
คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห ง ชาติ จะพิ จ ารณาความเหมาะสมของผู ขอรั บ การจั ด สรร
คลื่นความถี่จากคุณสมบัติของผูขอรับการจัดสรร ฐานะการเงินของผูขอรับการจัดสรร และการใชงาน
คลื่นความถี่ที่ผานมา ดังนี้
๕.๑.๑ ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะตองมีสภาพนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือไดรับการรับรองสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
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๕.๑.๒ ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะตองแสดงฐานะและผลดําเนินการ
ดานการเงิน ของผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต ความสามารถในการหารายได ความสามารถในการ
ทํากําไร ความสามารถในการกอหนี้และชําระหนี้ และความสามารถในการลงทุน รวมทั้งพิจารณาถึง
ศักยภาพในการลงทุน และดําเนินการตามแผนงานโครงการลงทุนที่เสนอขอใชคลื่นความถี่
๕.๑.๓ ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะตองรายงานผลการใชงานคลื่นความถี่
ที่ผานมา (Operational Performance) วาสอดคลองตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตนอยูภายใตเงื่อนไข
การใชคลื่นความถี่อยางเครงครัดในเรื่องของกําลังสง มาตรฐานเครื่องมือวิทยุโทรคมนาคม และความกวาง
ของแถบคลื่น (Bandwidth) (หากมี) ในการนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณา
แตงตั้งคณะบุคคล นิติบุคคล หรือบุคคลที่สามทําหนาที่สอบทาน ทบทวน หรือจัดทํารายงานผล
การใชงานคลื่นความถี่ที่ผานมาประกอบดวยก็ได
๕.๒ ความเหมาะสมทางเทคนิค
ในการพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และการใชประโยชน
คลื่น ความถี่ที่ถือเปน ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ภายใตหลักความประหยัดและประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๕.๒.๑ ความสอดคล องกั บตารางกํา หนดคลื่ น ความถี่แ หง ชาติ (National
Table of Frequency Allocation) โดยคลื่นความถี่ที่เสนอขอใชจะตองมีความสอดคลองกับตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และจะตองเปนการใชคลื่นความถี่ที่ถูกตองตามกิจการวิทยุโทรคมนาคม
ตลอดจนไมกอใหเกิดการรบกวนสถานีวิทยุโทรคมนาคมอื่น ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน
๕.๒.๒ ผูขอรับการจัดสรคลื่นความถี่ตองแสดงใหเห็นวาคลื่นความถี่ที่เสนอ
ขอใชเ ปน ไปอยางประหยั ดและมี ประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยมีการเลือกใชเทคโนโลยี วิทยุค มนาคม
ที่เหมาะสมเพื่อใหใชความกวางของแถบคลื่น (Bandwidth) ใหนอยที่สุดโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพดานตนทุน
(Cost Efficiency) มีแผนการใชคลื่นความถี่ซ้ํา (Frequency Reuse) มีการใชคลื่นความถี่รวมกัน
(Frequency Sharing) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรบกวนจากใชคลื่นความถี่และเทคโนโลยี เชน
สถานที่ตั้ง หรือการแพรไมพึงประสงค (Unwanted Emission) เปนตน
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๕.๓ ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ในการขอใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปน
กิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาถึงมาตรการ
และแนวทางการแกปญหาผลกระทบอันอาจเกิดตอสังคมและสิ่งแวดลอมไมวาโดยตรงหรือโดยออม
เชน การใชคลื่นความถี่ผิดประเภท (misuse) การกออาชญากรรมจากการใชระบบโทรคมนาคม หรือ
ปญหาขยะโทรคมนาคม เปนตน รวมทั้งมาตรการและแนวทางแกปญหาอันเกิดจากรูปแบบการใชงาน
และวิธีการใชประโยชนที่อาจบิดเบือ นและไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการใชประโยชน
บริการโทรคมนาคมของผูใชบริการ
๕.๔ ความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ
ในกรณีก ารขอรั บจัด สรรคลื่น ความถี่ ใ นกิ จการเพื่อประโยชนเชิ งพาณิช ย
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
ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิช ย
จะตองแสดงเอกสารหลักฐานรับรองสภาพนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือไดรับการรับรอง
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไทย รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลนิติบุคคล (Corporate profile) ให
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติทราบ ดังตอไปนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอย
ผูขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่ตองแจกแจงรายละเอียดบริษัท
ยอยที่เคยไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือกําลังดําเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือทําธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัทผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ในกรณีที่บริษัทที่ผูขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่
ถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของทุนชําระแลวของบริษทั นัน้
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนไขว
ผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตองแจกแจงโครงสรางการถือหุน
ซึ่งรวมทั้งผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน รายเล็กที่ถือหุนระหวางรอยละหาถึงรอยละสิบ และโครงสราง
ธุรกิจที่ผูถือหุนทําเฉพาะเทาที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโทรคมนาคม รวมถึงโครงสรางการถือหุนไขวถาทําได
“ผูถือหุน รายใหญ” หมายถึ ง ผูถือ หุน ไมวา โดยทางตรงหรื อ
ทางออ มในบริษัทที่ ขอรับ การจั ดสรรคลื่น ความถี่ วิทยุร วมกัน เกิน กวารอ ยละสิ บของทุน ชํา ระแล ว
ของบริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ การถือหุนดังกลาวใหนับรวมถึงหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
“การถือหุนไขว” หมายความวา การที่บริษัท หางหุนสวน หรือ
นิติบุคคลอื่นใดตั้งแตสองรายขึ้นไปถือหุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเกาะกลุมทางธุรกิจ
หรือเพื่อการสรางโครงสรางของกลุมบริษัท หางหุนสวน หรือนิติบุคคลนั้น โดยเฉพาะโครงสราง
ในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการทําธุรกรรมแบบเครือขายที่มีบริษัท หางหุนสวน หรือนิติบุคคลหนึง่
ทําหนาที่ควบคุมนโยบายการบริหาร การเงิน การจัดการ จนยากแกการตรวจสอบการเปน เจาของ
หรือความสัมพันธระหวางบริษัทยอย
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(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับผูเกี่ยวของ
ผูขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่ตองแจกแจงความเกี่ยวของกับ
บุคคลอื่นในฐานะการเงิน กลาวคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้
(๑) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลทีบ่ ริษทั
ที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเปนหุนสวน
(๒) หางหุน สวนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่
วิทยุเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกัน
เกินรอยละสามสิบของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด
(๓) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ บ ริ ษั ท ที่ ข อรั บ
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ หรือหางหุนสวนตาม (๑) หรือ (๒) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบ
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(๔) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ บ ริ ษั ท ที่ ข อรั บ
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ หรือหางหุนสวนตาม (๑) หรือ (๒) หรือบริษัทตาม (๓) ถือหุนรวมกัน
เกินกวารอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๕) นิ ติ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ที่ ข อรั บ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ
สามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น
(ง) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผูขอรับจัดสรรคลื่น ความถี่ตองแสดงรายชื่อ และรายละเอียด
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กลาวคือ
(๑) ผูบริหารและผูบริหารที่เกี่ยวพันทางเครือญาติกับผูถือหุน
รายใหญ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแลกิจการของบริษัท หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือบริษัทยอย
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
(๒) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
เปนบุคคลดังตอไปนี้ของบริษทั ที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ หรือบริษัทยอย
(๒.๑) ผูบริหาร
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(๒.๒) ผูถือหุนรายใหญ
(๒.๓) ผูมีอํานาจควบคุม กํากับดูแ ล หรือเปน ผูกระทํา
การแทน
(๒.๔) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุม กํากับดูแล หรือเปนผูกระทําการแทน
(๒.๕) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
(๓) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทําการแทน
หรืออยูภายใตอิทธิพลของบุคคลตาม (๑) ถึง (๒) ตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดําเนิน งานอยา งมีนัยสํ าคัญ หรือ บุคคลอื่น ที่มีพ ฤติการณทํา นองเดียวกัน เช น ที่ ปรึกษา
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
ระยะเวลาสอดคลองกับการดํ าเนิ น โครงการที่ ขอรั บจัด สรรคลื่น ความถี่ภ ายในหา ป โดยมีเนื้ อหา
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ครอบคลุม ลักษณะและประเภทของการใหบริการ โครงสรางการบริหารจัดการ แผนการลงทุน ขอมูล
ดานการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญดังที่กลาวมาแลวขางตน
๖.๒ ความเหมาะสมทางเทคนิค
ผูขอรับจั ดสรรคลื่น ความถี่ต องแสดงใหเห็ น ถึ งความสอดคลอ งกั บตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และการใชประโยชนคลื่น ความถี่ที่ถือเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ภายใต หลั ก ความประหยัด และประสิท ธิ ภาพสูง สุ ด ทั้ ง นี้ต ามรายละเอี ยดที่ คณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
๖.๓ ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ในกรณีโครงการซึ่งขอรับจัดสรรคลื่น ความถี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการ
เพื่อประโยชนเชิงพาณิช ยอาจสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหผูขอรับจัดสรรคลื่น ความถี่
จัดทํารายงานชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ และมูลคา (หากมี) เชน
ผลประโยชนตอการศึกษา ความปลอดภัย ขอมูลขาวสาร ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณูปโภค
การคมนาคมขนสง และความมั่นคง รวมทั้งผลกระทบจากการดําเนินการตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เชน การใชคลื่นความถี่ผิดประเภท (misuse) การกออาชญากรรมจากการใชระบบโทรคมนาคม หรือ
การกอใหเกิดปญหาขยะโทรคมนาคม เปนตน ทั้งนี้ ใหระบุถึงมาตรการในการแกไขและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมถึงภาระคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินมาตรการแกไขและบรรเทาผลกระทบดังกลาวดวย
๖.๔ ความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ
ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยตองแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พิจารณา ดังตอไปนี้
๖.๔.๑ สมมติฐานการประมาณการ
(ก) สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Parameters)
ไดแก ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ใชประกอบการคํานวณ เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๔๘

(ข) สมมติฐานดานรายได (Revenue) ไดแก ตัวแปรที่ใชประกอบ
การคํานวณผลประโยชนหรือรายไดของโครงการ เชน ประมาณการความตองการ (Demand Forecast)
เปาหมายการใหบริการหรือการขาย (Sales) อัตราคาบริการ เปนตน ทั้งนี้ ในการคํานวณผลประโยชน
หรื อ รายได ข องโครงการอาจมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง สมมติ ฐ านอื่ น ๆ เช น สมมติ ฐ านทางเทคนิ ค
ขี ด ความสามารถในการให บ ริ ก าร ประเภทผู ใ ช บ ริ ก าร พฤติ ก รรมของผู ใ ช บ ริ ก าร รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของบริการหรือธุรกิจ (Nature of business) ดวย
(ค) สมมติฐานดานรายจาย (Expenditure) ไดแก ตัวแปรที่ใชประกอบ
การคํานวณรายจายของโครงการ เชน คาใชจายลงทุน (Investment Cost) คาใชจายดําเนิน การ
และบํารุงรักษา (Operating and Maintenance Cost) ตนทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost of
Capital: WACC) รายจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย รวมทั้งคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม (หากมี) เปน ตน ทั้งนี้ จะตองนําสมมติฐ านการดําเนิน โครงการที่สําคัญมาเปนพื้น ฐาน
ในการคํานวณดวย เชน รูปแบบการลงทุน แหลงเงินลงทุน (เงินทุน เงินกูภายในและตางประเทศ)
เงื่อนไขของแหลงเงิน ระยะเวลาการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
(ง) สมมติฐานดานความเสี่ยงในการดําเนินงาน ประกอบดวยความเสีย่ ง
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
ผูขอรับ การจั ดสรรคลื่ น ต องแนบเอกสารหลัก ฐานดั งต อไปนี้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(ก) ประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ -จ า ยของโครงการตลอดอายุ
โครงการ ที่ครอบคลุมตั้งแตระยะเวลาการจัดเตรียมโครงการ ระยะเวลาการกอสรางโครงการ และ
ระยะเวลาดําเนินการ
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(ข) ประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ -จ า ยของโครงการที่ ร วมถึ ง
ผลประโยชนและผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการที่สามารถระบุ
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
ใหผู ขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่ ชี้แ จงถึงความสอดคลองของการขอรั บ
จัดสรรคลื่นความถี่ กับทิศ ทางและกรอบแนวทางการพัฒนาภายใตแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ แผนความถี่วิทยุ และแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
๖.๖ การประเมินตนเองถึงเหตุผลสําคัญที่สมควรจะไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ให ผู ข อรั บ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ จั ดทํ า รายงานสรุ ป การประเมิ น ตนเอง
ถึงความเหมาะสมที่สมควรจะไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผล ความจําเปน
และประโยชน ที่จ ะได รับ จากการดํ าเนิน โครงการตามหลัก เกณฑ การพิจ ารณาจั ดสรรคลื่น ความถี่
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 เรื่อง กําหนดใหผูใชความถี่วิทยุตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุ
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะประกาศกําหนด
เปน อยางอื่น หรือเปนไปตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่เห็นควรกําหนดใหใ ช
เฉพาะกรณี
ขอ ๘ คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ อ าจประกาศยกเว น การปฏิบั ติ ต าม
ประกาศนี้ขอหนึ่งขอใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย รูปแบบและวิธีการ
พิจารณาที่เหมาะสมกับกิจการแตละประเภทหรือลักษณะกิจการของผูขอรับจัดสรร วัตถุประสงค
ของการใช ป ระโยชน ค ลื่ น ความถี่ ลั ก ษณะและรู ป แบบการให บ ริ ก าร ขนาดของผลประโยชน
และผลกระทบตอผูใชบริการ ขนาดการลงทุน
ขอ ๙ ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๑๐ บรรดากฎ ขอบั งคับ ระเบียบ และประกาศอื่น ในสวนที่มี กําหนดไวแ ลวใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

