(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....
____________________
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โดยที่ เป็ นการสมควรกํ าหนดให้ มีห ลักเกณฑ์ และวิ ธีการคัดเลื อกให้ใช้ คลื่ นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ ได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ วิธีการคัดเลือก
ให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จําเป็น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ และมาตรา
๒๖ แห่ งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็ น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึง
กํ าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การคั ดเลื อกให้ ใช้ คลื่ น ความถี่ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว่า แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คลื่นความถี่” หมายความว่า คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ
“การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื่นความถี่ โดยการแข่งขันเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
“ราคาขั้นต่ํา” หมายความว่า ราคาที่พึงรับได้ที่คณะกรรมการกําหนด
“ราคาเริ่มต้น” หมายความว่า ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูลที่คณะกรรมการกําหนด
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามี
คุณสมบัติให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่
“ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศให้
เป็นผู้ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ
“ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่
ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน ตามที่
กําหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เข้าร่วมการ
ประมูลรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต
ทั้ ง นี้ โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะแสวงหาประโยชน์ ใ นระหว่ างผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล ด้ ว ยกั น หรื อ เพื่ อ ให้

-๓ประโยชน์ แก่ ผู้เข้าร่ วมการประมูลรายหนึ่ งรายใดมีสิทธิเป็น ผู้ช นะการประมู ล หรื อเพื่ อหลีกเลี่ ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หมวด ๑
บททั่วไป
____________________
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ข้ อ ๕ การอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ โ ดยวิ ธี การประมู ล สํ า หรั บ การให้ บ ริ การกิ จ การ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในการประมูลแต่ละคราว
ข้ อ ๖ การประมู ล แต่ ล ะคราว คณะกรรมการจะจั ด ให้ มี ป ระกาศเชิ ญ ชวนโดยมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล และเงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามภาคผนวก ก หรือ ภาคผนวก ข แล้วกรณี
(๓) ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการเข้าร่วมการประมูล
(๔) ราคาขั้นต่ํา ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา และเงื่อนไขการประมูล
(๕) กําหนดการและสถานที่จัดการประมูล
(๖) เงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๗) เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๘) ระยะเวลา ขอบเขต และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๙) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
เอกสารตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจกําหนดให้จําหน่ายก็ได้
หมวด ๒
การเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่
____________________

ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล
๗.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และประกาศ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๗.๒ ผู้ ข อรั บใบอนุ ญาตที่ มี สิ ทธิ เข้ าร่ ว มการประมู ล จะต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ที่มีผ ลประโยชน์
ร่วมกัน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามภาคผนวก ก หรือ ข แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการกําหนดตาม
ข้อ ๖ (๒)
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้น ไม่ถือเป็นผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันตามประกาศนี้
๗.๓ คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการอาจกําหนดเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑ วรรคเจ็ด แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการประมูลแต่ละ
คราว
ในการตรวจสอบหากปรากฏว่ามีผู้ขอรับใบอนุญาตมีลักษณะต้องห้ามตาม ๗.๑ หรือ
๗.๒ หรือ ๗.๓ คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว ออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการ
ประมูล
หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนการรับใบอนุญาตว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการ
ประมูล หรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้ หรือมีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ขั้นตอนการเข้าร่วมการประมูล
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
๘.๑ ขอรับหรือซื้อเอกสารตามข้อ ๖ จากสํานักงาน
๘.๒ ยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานและข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาม
ข้อ ๗ และข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อสํานักงาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการ โดยมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ
กําหนด พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้แล้วเสร็จในวันที่ยื่นคําขอ
คณะกรรมการสงวนสิ ท ธิ ใ นการริ บ หลั ก ประกั น การประมู ล ดั ง กล่ า วในกรณี ที่
ผู้เข้ าร่ วมการประมู ล หรือผู้ช นะการประมู ลไม่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมู ล กฎการประมู ล หรื อ
เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตที่กําหนด
๘.๔ คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล สํานักงานจะคืนหลักประกันการ
ประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล

-๕-

หมวด ๓
กฎการประมูลคลื่นความถี่
____________________

ฉบ
ับร
่าง

ข้อ ๙ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องปฏิบัติตามกฎการประมูลอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๙.๑ การประมูลแต่ละคราว จํานวนรอบการประมูล ระยะเวลาการประมูล และการ
ขยายระยะเวลาการประมูล ให้เป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๙.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่ามีเจตนาไม่เข้าร่วมการประมูล และถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
๙.๓ ในระหว่ างเวลาการประมูล ผู้เข้ าร่ ว มการประมู ล ต้องเสนอราคาที่สู งกว่ าราคา
เริ่มต้นและราคาที่ตนเองได้เสนอในครั้งก่อนหน้า โดยการเสนอเพิ่มราคาต้องเป็นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
๙.๔ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบสถานะของตนเองว่า ตน
ยังมีสิ ทธิเป็ นผู้ช นะการประมูลหรือไม่ รวมถึงลํ าดับของราคาที่ ตนเสนอในกลุ่มผู้มีสิทธิเป็ นผู้ชนะการ
ประมูล
๙.๕ เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตน
เสนอ
๙.๖ คณะกรรมการอาจยกเลิกการประมูลได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมการประมูลมีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนหน่วยที่มีการประมูล
(๒) ผู้เข้าร่วมการประมูลทําผิดกฎการประมูลและถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการ
ประมูล จนทําให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมการประมูล น้อยกว่า หรือ เท่ากับ จํานวนหน่วยที่มีการประมูล
๙.๗ เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูลแล้ว ในกรณีที่มีจํานวนผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
สุดท้ายที่มากกว่าหรือเท่ากับราคาขั้นต่ํา น้อยกว่าจํานวนหน่วยที่มีการประมูล คณะกรรมการจะประกาศ
ให้ผู้ที่เสนอราคามากกว่าหรือเท่ากับราคาขั้นต่ําเป็นผู้ชนะการประมูลเท่านั้น
๙.๘ คณะกรรมการจะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบภายใน
สิบห้าวันทําการ นับจากวันสิ้นสุดการประมูล และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป โดยสํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายในสามสิบวัน นับจาก
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
๙.๙ หากผู้ เข้าร่ ว มการประมู ล หรื อผู้ ช นะการประมู ล รายใดรายหนึ่ งหรื อหลายราย
ร่วมกันกระทําการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ต้องดําเนินการจัดการประมูลใหม่ ผู้นั้นต้องรับผิด

-๖ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวเต็มจํานวน โดยยินยอมให้สํานักงาน หักจากเงิน
หลักประกันการประมูลของผู้นั้น
๙.๑๐ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎ
การประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล
ข้อ ๑๐ เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง ให้ผู้ชนะการประมูลชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ตามราคาสุดท้ายที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายเสนอ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
มาตรการรักษาความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ
____________________

ฉบ
ับร
่าง

ข้อ ๑๑ ห้ามผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้แทนแต่ละราย ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น รวมถึง
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตั้งแต่เวลาที่เริ่มกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยนับจากวันที่คณะกรรมการประกาศเปิดรับคํา
ขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวน จนถึงเวลาที่สิ้นสุดกระบวนการ
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่เข้าทําสัญญาหรือความตกลง
อย่างหนึ่งอย่างใด กับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่น อันเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ และจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๖

พันเอก

(นที ศุกลรัตน์)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....
_________________

ฉบ
ับร
่าง

ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน
การมีส่ วนได้ เสียไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้แก่การที่ผู้เข้าร่ว ม
การประมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เข้าร่วมการประมูล
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรประกาศกําหนด
(๓) มี ความสั มพั นธ์ กันในลั กษณะไขว้ กัน ระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้ จัดการ หุ้ นส่ว นผู้ จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประมูลคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลนั้นมีความ
สัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
__________________________

ภาคผนวก ข
การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....
___________________________

ฉบ
ับร
่าง

“ผู้ ที่มีผลประโยชน์ ร่ วมกั น ” หมายความว่ า ผู้ เข้ าร่ ว มการประมู ล ที่ เป็ น ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยไม่ ว่ า
จะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นผู้มีอํานาจ
ควบคุ ม เป็ น บริ ษัทใหญ่ ห รื อบริ ษัทย่ อยไม่ ว่ าจะลํ าดั บเดี ย วกั น หรื อไม่ ก็ตาม เป็ น บริ ษัทร่ ว มของผู้ เข้ าร่ ว ม
การประมูลรายอื่น หรือมีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล
๑. “ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่มีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อมกับผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ในคราวการประมูลเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น
(ก) ผู้บริหาร
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผู้มีอํานาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
(จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทําการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลดังกล่าวข้างต้นต่อการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน อย่างมีนัยสําคัญ
หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
คํ าว่ า “ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง” หมายความว่ า บุ คคลหรื อ นิ ติบุ คคลที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ เ ข้ าร่ ว มการประมู ล
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัด
ความรั บ ผิ ด หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นจํ า พวกจํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ที่ มี หุ้ น รวมกั น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละสามสิ บ ของจํ า นวน
หุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรื อ
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
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(๖) บริษัทจํ ากั ดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ ถือหุ้น ดังกล่ าว หรือบุ คคลตาม ๑) หรื อ (๒) หรื อ
ห้ างหุ้ น ส่ ว นตาม (๓) หรื อ (๔) หรื อบริ ษั ทตาม (๕) ถื อ หุ้ น รวมกั น เกิ น กว่ าร้ อยละสามสิ บ ของจํ านวนหุ้ น
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล
และคํ า ว่ า “ญาติ ส นิ ท ” หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
๒. “ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ
การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูลอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูล
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลนั้นได้
(ค) บุ คคลที่ ตามพฤติ การณ์ ส ามารถควบคุ มผู้ ซึ่งรับ ผิ ดชอบในการกําหนดนโยบายผู้ บริ ห าร
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การดําเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูล
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้เข้าร่วม
การประมูลเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้เข้าร่วม
การประมูลนั้น
๓. “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น
(ข) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)
(ค) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจ
ควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)
๔. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษัทที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีอํานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการ
อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
๕. “บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่
เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลําดับใด ๆ
๖. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทผู้เข้าร่วมการประมูลหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วน
ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอํานาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
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ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ
ยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าร่วมการ
ประมูลหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
๗. “การถือหุ้นไขว้กัน” หมายความว่า การที่นิติบุคคลตั้งแต่สองรายขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน
อันก่อให้เกิดอํานาจควบคุม ไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยอํานาจควบคุ ม
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ
จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม การที่นิติบุคคลหนึ่งมีอํานาจควบคุมเหนืออีกนิติ
บุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง
(ก) การที่นิติบุคคลหนึ่งมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง) หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอด
ทุ ก ทอดทุ ก สายจนถึ งนิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ในนิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ ถูก ควบคุ ม (ในกรณี ที่ เ ป็ น อํ า นาจควบคุ ม
ทางอ้อม) หรือ
(ข) การที่นิติบุคคลหนึ่งส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
นัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่น
_________________________

