(ราง)
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกให'ใช'คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....
____________________
โดยที่ เปนการสมควรกํ าหนดใหมีห ลักเกณฑและวิ ธีการคัด เลื อกใหใชคลื่ นความถี่ ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ
ว,าดวย หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
และเพื่อใหผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนประเภทบริการทางธุรกิจ ไดทราบล,วงหนาเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่จะอนุญาตใหใช วิธีการคัดเลือก
ใหใชคลื่นความถี่ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จําเปน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ แห,ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห,งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ และมาตรา
๒๖ แห, งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห,งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ จึง
กํ า หนดหลั กเกณฑและวิ ธี การคั ด เลื อกใหใชคลื่ น ความถี่ ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว,า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคลื่นความถี่ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต,วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

-๒ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ที่มีกําหนดไวแลวในประกาศ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว, า คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน
“สํานักงาน” หมายความว,า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว,า แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คลื่นความถี่” หมายความว,า คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ
“การประมูล” หมายความว,า การประมูลคลื่นความถี่ โดยการแข,งขันเสนอราคาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
“ราคาขั้นต่ํา” หมายความว,า ราคาที่พึงรับไดที่คณะกรรมการกําหนด
“ราคาเริ่มตน” หมายความว,า ราคาที่จะใชเริ่มตนการประมูลที่คณะกรรมการกําหนด
“ผูขอรับใบอนุญาต” หมายความว,า ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
“ผูเขาร,วมการประมูล” หมายความว,า ผูขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว,ามี
คุณสมบัติใหเปนผูที่มีสิทธิเขาร,วมการประมูลคลื่นความถี่
“ผูชนะการประมูล” หมายความว,า ผูเขาร,วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศให
เปนผูชนะการประมูลและมีสิทธิไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ
“ผูที่มีผลประโยชนร,วมกัน” หมายความว,า ผูเขาร,วมการประมูลที่เปนผูมีส,วนไดเสียไม,
ว,าจะทางตรงหรือทางออมในกิจการของผูเขาร,วมการประมูลรายอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน ตามที่
กําหนดในภาคผนวกแนบทายประกาศนี้
“การขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปนธรรม” หมายความว,า การที่ผูเขาร,วมการ
ประมูลรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายกระทําการอย,างใด ๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรคหรือไม,
เปIดโอกาสใหมีการแข,งขันราคาอย,างเปนธรรมในการประมูล ไม,ว,าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให ขอให หรือรับว,าจะให เรียก รับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลัง
ประทุษราย หรือข,มขู,ว,าจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต
ทั้ ง นี้ โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงคที่ จ ะแสวงหาประโยชนในระหว, า งผู เขาร, ว มการประมู ล ดวยกั น หรื อ เพื่ อ ให
ประโยชนแก, ผูเขาร, วมการประมูลรายหนึ่ งรายใดมีสิทธิเ ปนผูชนะการประมู ล หรื อเพื่ อหลีกเลี่ ยงการ
แข,งขันราคาอย,างเปนธรรม

-๓หมวด ๑
บททั่วไป
____________________
ขอ ๕ การอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ โ ดยวิ ธี การประมู ล สํ า หรั บ การใหบริ การกิ จ การ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหเปนไปตามแผนความถี่วิทยุ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในการประมูลแต,ละคราว
ขอ ๖ การประมูลแต,ละคราว คณะกรรมการจะมีประกาศเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด
อย,างนอย ดังต,อไปนี้
(๑) แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) คุณสมบัติของผูเขาร,วมการประมูล และเงื่อนไขการเปนผูที่มีผลประโยชนร,วมกัน
(๓) ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการเขาร,วมการประมูล
(๔) ราคาขั้นต่ํา ราคาเริ่มตน การเสนอเพิ่มราคา และเงื่อนไขการประมูล
(๕) กําหนดการและสถานที่จัดการประมูล
(๖) เงื่อนไขการชําระค,าธรรมเนียมการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
(๗) เงื่อนไขก,อนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
(๘) ระยะเวลา ขอบเขต และเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
(๙) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
เอกสารตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจกําหนดใหจําหน,ายก็ได
หมวด ๒
การเข'ารวมการประมูลคลื่นความถี่
____________________
ขอ ๗ คุณสมบัติของผูเขาร,วมการประมูล
๗.๑ ผูขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเขาร,วมการประมูลจะตองผ,านการพิจารณาคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แห,งชาติ ว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าดวยหลักเกณฑ
และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน

-๔๗.๒ ผู ขอรั บใบอนุ ญ าตที่ มี สิ ทธิ เ ขาร, ว มการประมู ล จะตองไม, เ ปนผู ที่ มีผ ลประโยชน
ร,วมกัน โดยการพิจารณาใหเปนไปตามภาคผนวก ตามที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๖ (๒)
ในกรณี ที่ ผู เขาร, ว มการประมู ล มี ค วามสั ม พั น ธกั น เนื่ อ งจากมี ก ระทรวงการคลั ง เปน
ผูถือหุน ไม,ถือเปนผูทีมีผลประโยชนร,วมกันตามประกาศนี้
๗.๓ คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการอาจกําหนดเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑ วรรคเจ็ด แห,ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประมูลแต,ละคราว
ในการตรวจสอบหากปรากฏว,ามีผูขอรับใบอนุญาตมีลักษณะตองหามตาม ๗.๑ หรือ
๗.๒ หรือ ๗.๓ คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผูขอรับใบอนุญาตรายดังกล,าว ออกจากการเปนผูเขาร,วมการ
ประมูล
หากปรากฏขอเท็จจริงก,อนการรับใบอนุญาตว,า ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนผูเขาร,วมการ
ประมูล หรือผูชนะการประมูลไม,มีคุณสมบัติตามขอนี้ หรือมีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแข,งขัน
ราคาอย,างเปนธรรม คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดรายชื่อผูขอรับใบอนุญาตดังกล,าวออกจากการเปน
ผูเขาร,วมการประมูลหรือผูชนะการประมูล แลวแต,กรณี
ขอ ๘ ขั้นตอนการเขาร,วมการประมูล
ผูขอรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการดังต,อไปนี้
๘.๑ ขอรับหรือซื้อเอกสารตามขอ ๖ จากสํานักงาน
๘.๒ ยื่นแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและขอมูลใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาม
ขอ ๗ และขอมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเปนเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ,าย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่
ที่ใชเช็คนั้นชําระต,อสํานักงาน หรือก,อนหนานั้นไม,เกินสามวันทําการ โดยมีมูลค,าตามที่คณะกรรมการ
กําหนด พรอมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางดานการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชยตามกฎหมาย ว,าดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ใหแลวเสร็จในวันที่ยื่นคําขอ
คณะกรรมการสงวนสิ ท ธิ ใ นการริ บ หลั ก ประกั น การประมู ล ดั ง กล, า วในกรณี ที่
ผูเขาร, วมการประมู ล หรือผูชนะการประมู ลไม,ป ฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการประมู ล กฎการประมู ล หรื อ
เงื่อนไขก,อนรับใบอนุญาตที่กําหนด
๘.๔ คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผูเขาร,วมการประมูลเปนการทั่วไป
กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตมิไดเปนผูเขาร,วมการประมูล สํานักงานจะคืนหลักประกันการ
ประมูลใหแก,ผูขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผูเขาร,วมการประมูล

-๕หมวด ๓
กฎการประมูลคลื่นความถี่
____________________
ขอ ๙ ผูเขาร,วมการประมูลจะตองปฏิบัติตามกฎการประมูลอย,างเคร,งครัด ดังนี้
๙.๑ การประมูลแต,ละคราว จํานวนรอบการประมูล ระยะเวลาการประมูล และการ
ขยายระยะเวลาการประมูล ใหเปนตามที่คณะกรรมการกําหนด
๙.๒ ผูเขาร,วมการประมูลจะตองเสนอราคาครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด มิฉะนั้นจะถือว,ามีเจตนาไม,เขาร,วมการประมูล และถูกตัดสิทธิการเปนผูเขาร,วมการประมูล
๙.๓ ในระหว, า งเวลาการประมูล ผูเขาร, ว มการประมู ล ตองเสนอราคาที่สู งกว, า ราคา
เริ่มตนและราคาที่ตนเองไดเสนอในครั้งก,อนหนา โดยการเสนอเพิ่มราคาตองเปนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
๙.๔ ในระหว,างเวลาการประมูล ผูเขาร,วมการประมูลจะทราบสถานะของตนเองว,า ตน
ยังมีสิ ทธิเปนผูชนะการประมูลหรือไม, รวมถึงลํ าดับของราคาที่ ตนเสนอในกลุ,มผูมีสิทธิเปนผูชนะการ
ประมูล
๙.๕ เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล ใหผูเขาร,วมการประมูลลงนามรับรองราคาสุดทายที่ตน
เสนอ
๙.๖ คณะกรรมการอาจยกเลิกการประมูลได ในกรณีต,อไปนี้
(๑) ผูเขาร,วมการประมูลมีจํานวนนอยกว,าหรือเท,ากับจํานวนหน,วยที่มีการประมูล
(๒) ผูเขาร,วมการประมูลทําผิดกฎการประมูลและถูกตัดสิทธิการเปนผูเขาร,วมการ
ประมูล จนทําใหมีจํานวนผูเขาร,วมการประมูล นอยกว,า หรือ เท,ากับ จํานวนหน,วยที่มีการประมูล
๙.๗ เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูลแลว ในกรณีที่มีจํานวนผูเขาร,วมการประมูลเสนอราคา
สุดทายที่มากกว,าหรือเท,ากับราคาขั้นต่ํา นอยกว,าจํานวนหน,วยที่มีการประมูล คณะกรรมการจะประกาศ
ใหผูที่เสนอราคามากกว,าหรือเท,ากับราคาขั้นต่ําเปนผูชนะการประมูลเท,านั้น
๙.๘ คณะกรรมการจะแจงผลการประมูลแก,ผูเขาร,วมการประมูลทุกรายทราบภายใน
สิบหาวันทําการ นับจากวันสิ้นสุดการประมูล และจะประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลใหทราบเปนการ
ทั่วไป โดยสํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูลใหแก,ผูที่ไม,ชนะการประมูลภายในสามสิบวัน นับจาก
วันที่ประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล
๙.๙ หากผู เขาร, ว มการประมู ล หรื อผู ชนะการประมู ล รายใดรายหนึ่ งหรื อหลายราย
ร,วมกันกระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหตองดําเนินการจัดการประมูลใหม, ผูนั้นตองรับผิด

-๖ชดใชค,าเสียหายและค,าใชจ,ายในการดําเนินการดังกล,าวเต็มจํานวน โดยยินยอมใหสํานักงาน หักจากเงิน
หลักประกันการประมูลของผูนั้น
๙.๑๐ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎ
การประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล
ขอ ๑๐ เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง ใหผูชนะการประมูลชําระค,าธรรมเนียมการอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ตามราคาสุดทายที่ผูชนะการประมูลแต,ละรายเสนอ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
มาตรการรักษาความเป7นธรรม และผลประโยชนของรัฐ
____________________
ขอ ๑๑ หามผูเขาร,วมการประมูลหรือผูแทนแต,ละราย ติดต,อสื่อสารกับบุคคลอื่น รวมถึง
ตองไม,เปIดเผยขอมูลอันเปนความลับหรือแลกเปลี่ยนขอมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ตั้งแต,เวลาที่เริ่มกระบวนการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยนับจากวันที่คณะกรรมการประกาศเปIดรับคํา
ขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวน จนถึงเวลาที่สิ้นสุดกระบวนการ
ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาต และผูที่เกี่ยวของ จะตองไม,เขาทําสัญญาหรือความตกลง
อย,างหนึ่งอย,างใด กับผูขอรับใบอนุญาตและผูที่เกี่ยวของรายอื่น อันเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ และจะไม,กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดต,อกฎหมายว,าดวย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต,อหน,วยงานของรัฐ
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

พันเอก
(นที ศุกลรัตน)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ปฏิบัติหน)าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ

ภาคผนวก
การพิจารณาผู'ที่มีผลประโยชนรวมกัน
____________________
ผูที่มีผลประโยชนร,วมกัน หมายความว,า ผูเขาร,วมการประมูลที่เปนผูมีส,วนไดเสียไม,ว,าจะทางตรง
หรือทางออมในกิจการของผูเขาร,วมการประมูลอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน
การมีส,วนไดเสียไม,ว,าโดยทางตรงหรือทางออมของผูเขาร,วมการประมูล ไดแก,การที่ผูเขาร,วมการ
ประมูลดังกล,าวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังต,อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนส,วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผูเขาร,วมการประมูลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของผูเขาร,วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เขาร,วมการประมูล
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนส,วนในหางหุนส,วนสามัญ หรือผูเปนหุนส,วนไม,จํากัด
ความรับผิดในหางหุนส,วนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ,ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนส,วนใน
หางหุนส,วนสามัญ หรือหางหุนส,วนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ,ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาร,วมการประมูล
คําว,า “ผูถือหุนรายใหญ,” ใหหมายความว,า ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกว,ารอยละยี่สิบหา ในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรประกาศกําหนด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหว,าง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนส,วนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผูเขาร,วมการประมูลรายหนึ่ง เปน
หุนส,วนในหางหุนส,วนสามัญหรือหางหุนส,วนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ,ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาร,วมการประมูล
การดํารงตําแหน,ง การเปนหุนส,วน หรือเขาถือหุนดังกล,าวขางตนของคู,สมรสหรือบุตรที่ยังไม,บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือว,าเปนการดํารงตําแหน,ง การเปนหุนส,วน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกล,าว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนส,วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนส,วนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุนส,วนหรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนส,วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแลวแต,กรณี และหางหุนส,วน หรือบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ เขาร,วมการประมูลคราวเดียวกัน ใหถือว,าผูเขาร,วมการประมูลนั้นมีความ
สัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแต,กรณี

