
   
  
 

  
ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม  

ย่าน ๗๐๓ - ๗๓๓/๗๕๘ – ๗๘๘ MHz 

     

  ตามท่ีได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ค าสั่งหัวหน้า 
คสช.)  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ในช่วง 
๖๙๔ – ๗๙๐ MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดย
พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๘๙๐ – ๙๑๕ MHz/๙๓๕ – ๙๖๐ 
MHz ก่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด โดยมิให้น าความในมาตรา 
๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับ โดยจากการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz นั้น ท าให้สามารถน าคลื่นความถี่ ย่าน ๗๐๓ - ๗๓๓/๗๕๘ – ๗๘๘ MHz จ านวน  
๒ x ๓๐ MHz มาจัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๘๙๐ – ๙๑๕ MHz/๙๓๕ – ๙๖๐ MHz 
ตามเจตนารมณ์ของค าสั่งหัวหน้า คสช. ในส่วนของคลื่นความถี่ ย่าน ๗๓๓ – ๗๔๘ MHz ที่เรียกคืนมา 
แตไ่ม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากต้องใช้คู่กับคลื่นความถี่ ย่าน ๗๘๘ - ๘๐๓ MHz ที่ไม่ได้เรียกคืน
ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. นั้น และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหม่เข้าสู่ตลาด 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม และจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการใช้งาน
ของประชาชน จึงต้องน าคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวไปด าเนินการตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๘ ของค าสั่งหัวหน้า คสช. ส านักงาน กสทช. จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 

  “คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz” หมายความว่า คลื่นความถี่ในช่วง ๗๐๓ - ๗๓๓/๗๕๘ – ๗๘๘ MHz 
ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย่านความถ่ี ๗๐๓ - ๗๔๘/๗๕๘ – ๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์   
  “ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
  “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 

 

           
        
        ร่าง  
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  “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. เพ่ือประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 

หมวด ๑ 
การให้อนุญาต 

    

  ข้อ ๒ คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้ เป็นคลื่นความถี่
ในช่วง ๗๐๓ – ๗๓๓ MHz คู่กับ ๗๕๘ – ๗๘๘ MHz มีขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ (bandwidth) รวม
ทั้งสิ้น ๒ x ๓๐ MHz แบ่งเป็นคลื่นความถี่จ านวนสามชุด ๆ ละ ๒ x ๑๐ MHz โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นการ
อนุญาตในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่า กสทช. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ดังนี้ 
   ชุดที่ ๑ ช่วงความถ่ีวิทยุ ๗๐๓ – ๗๑๓ MHz คู่กับ ๗๕๘ – ๗๖๘ MHz 
   ชุดที่ ๒ ช่วงความถ่ีวิทยุ ๗๑๓ – ๗๒๓ MHz คู่กับ ๗๖๘ – ๗๗๘ MHz 
   ชุดที่ ๓ ช่วงความถ่ีวิทยุ ๗๒๓ – ๗๓๓ MHz คู่กับ ๗๗๘ – ๗๘๘ MHz 
  ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นขอรับอนุญาตใช้คลื่นความถี่ได้ไม่เกินหนึ่งชุดคลื่นความถี่ หรือ    
๒ x ๑๐ MHz เท่านั้น  
  ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้วนแล้ว จะได้รับอนุญาตเพ่ิมเติมภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม และให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม   
ที่ใช้ในการประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ
ที่เก่ียวข้องด้วย 
  ข้อ ๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
  (๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๘๙๐ - ๙๑๕ MHz/๙๓๕ - 
๙๖๐ MHz  
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน       
ข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
  ข้อ ๕ ในการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
๗๐๐ MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ก าหนดในภาคผนวก พร้อม
ส าเนาจ านวน ๑ ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงาน กสทช. เลขท่ี ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
  (๒)  ช าระค่าพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินสด
หรือเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. 
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๒๕๕๑ สั่งจ่ายส านักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน กสทช. หรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกินสามวันท าการ โดยให้ถือว่าเป็นค่าพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และส านักงาน กสทช. จะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ 

(๓) วางหลักประกันเป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สั่งจ่ายส านักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน 
กสทช. หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ หรือหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นจ านวนเงิน ๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อย
แปดสิบล้านบาทถ้วน) 
  หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่ก าหนด ส านักงาน กสทช. จะไม่
รับค าขอรับใบอนุญาต 
  ส านักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตที่ก าหนด  
  ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุญาต ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาตรวจสอบแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และเอกสาร
หลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต  

(๒) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต และน าเสนอเลขาธิการ กสทช. เพ่ือพิจารณา  
โดยส านักงาน กสทช. จะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ให้ทราบเป็นการทั่วไป  

         หมวด ๒ 
การจัดสรรชุดคลื่นความถี่ 

    

  ข้อ ๗ ส านักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ ย่าน ๗๐๐ MHz ดังนี้ 
  (๑) กรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตเพียงหนึ่งราย ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ 
ที่ต้องการจ านวนหนึ่งชุด 
  (๒) กรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไป ส านักงาน กสทช . จะจัดสรรชุดคลื่นความถี่
ตามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายแสดงความประสงค์ หากมีผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดแสดงความประสงค์
ตรงกัน  ส านักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากในการเลือกชุดคลื่นความถี่ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตราย
ดังกล่าว 
  (๓) ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละชุดมีราคา ๑๗,๕๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
  (๔)  ส านักงาน กสทช. จะรายงานผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ให้ กสทช. เพ่ือทราบ 
และแจ้งผลการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายทราบ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ขอรับ
ใบอนุญาตที่มีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีให้ทราบเป็นการทั่วไป 
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  (๕)  กรณีไม่มีผู้ยื่นค าขอ หรือกรณีมีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู่ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ ๘ การช าระค่าคลื่นความถี่ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องช าระเงินค่าคลื่นความถี่ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  
งวดที่หนึ่ง ช าระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และจัดส่ง

หนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๗๐๐ MHz ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
    งวดที่สองถึงงวดที่สิบ ช าระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
ในแต่ละงวดช าระเงินของปีที่สองถึงปีที่สิบ และจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าคลื่นความถ่ีส่วนที่
เหลือ ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละปี 
   ส านักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้เคยน าส่งไว้ในงวดก่อนหน้าภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันทีผู่้รับใบอนุญาตช าระเงินค่าคลื่นความถี่ในแต่ละงวด ทั้งนี้ เงินค่าคลื่นความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระ 
ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่สองหรืองวดอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระเงินค่าคลื่นความถี่ส่วนเพ่ิม เป็นจ านวนเงินเท่ากับผลคูณของ
จ านวนเงินคลื่นความถี่ที่ค้างช าระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณเป็นรายวัน โดยหากพ้นก าหนด
ช าระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ และ กสทช. อาจพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได ้
  (๓) ในการช าระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง ให้ส านักงาน กสทช. น าหลักประกันการจัดสรรคลื่น
ความถีข่องผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมาช าระเป็นเงินค่าคลื่นความถี่ก่อน และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละราย
ช าระเงินค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หมวด ๓ 
เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต  

    

  ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๗๐๐ MHz  
  (๑) ช าระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง ตามท่ีก าหนดในข้อ ๘ 
  (๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตามข้อ ๔ ของภาคผนวกท้ายประกาศนี้ไม่ถูกต้อง
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หรือไม่เพียงพอ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่
ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสิ้นสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 
โดยส านักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการจัดสรรคลื่นความถี่ และผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

  (๓.๑) ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพัน
หกร้อยสามสิบแปดล้านบาทถ้วน) 

  (๓.๒) ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการด าเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ 
ของค าสั่งหัวหน้า คสช. ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

  (๓.๓) ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพ่ิมตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/๙๔๐ - ๙๖๐ MHz   
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 
หรือประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕/๙๓๕ - ๙๔๐ 
MHz แล้วแต่กรณี  

 ข้อ ๑๐  ภายหลังจากที่ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส านักงาน 
กสทช. จะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และน าเสนอ กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามขอบเขตการอนุญาตที่ก าหนดเพ่ิมเติมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม  

หมวด ๔ 
ระยะเวลา ขอบเขต และเงื่อนไขในการอนุญาต 

    

  ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาการอนุญาตสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๗๐๐ MHz ล่วงหน้า     
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้รับใบอนุญาตจะต้องคืนคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้แก่ กสทช. เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต 
  ข้อ ๑๒  ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และ
การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขต     
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ กิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต   
ให้รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการ ดังนี้ 
  (๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 
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  (๒) บริการโทรคมนาคม ดังนี้ 
   (๒.๑)  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
   (๒.๒)  บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service) 
   (๒.๓)  บริการมูลค่าเพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาต   
   (๒.๔)  บริการขายส่งบริการ ส าหรับบริการในข้อ (๒.๑) (๒.๒) และ (๒.๓) 
  (๓) บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 
  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่และการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ ๗๐๓ - ๗๔๘/๗๕๘ – ๘๐๓  เมกะเฮิรตซ์ เงื่อนไขในการอนุญาต
ส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตลอดจนระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด หรือ
หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ กสทช. ก าหนด 
  ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจาก
การให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  
ก าหนด 
 ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีบริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคมที่ได้
มาตรฐานและคุณภาพบริการตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้โฆษณายืนยันมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมของตนไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้
โฆษณาไว้นั้น  
  ข้อ ๑๖ การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
รวมทั้งกฎเกณฑ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติที่เก่ียวข้อง  
  ข้อ ๑๗ มาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
- CSR) ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพของผู้ใช้บริการ การจัดท าแผน
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบริการส าหรับผู้พิการซึ่งอย่างน้อยต้องมีการ
ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษ และการจัดท าใบแจ้งหนี้หรือสัญญาให้บริการที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่หรือใช้อักษร



-๗- 
 

  

ส าหรับคนตาบอด (Braille) โดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิม ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อ กสทช. ก่อนเริ่มให้บริการ และต้องด าเนินการตามแผนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่เริ่มให้บริการ 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องมาตรการการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม กระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชน
ในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการ
โทรคมนาคม ซึ่ งรวมถึ งการเผยแพร่ค าประกาศสิทธิผู้บริ โภคในการใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่  
ที่ส านักงานก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนคุ้มครองผู้บริโภคต่อ กสทช. ก่อนเริ่มให้บริการ และ
ต้องด าเนินการตามแผนทันทีท่ีเริ่มให้บริการ 
  (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องสนับสนุนภารกิจของ กสทช. ในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือสังคม 
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ และบริการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะอย่างทั่วถึง แก่ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตพึงระมัดระวังมิให้ผู้ใดใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลอันอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินการใด ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 
เพ่ือความปลอดภัยของสังคม และความม่ันคงของรัฐ  
  (๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการที่
สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีความชัดเจน และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่  กสทช. 
ก าหนด  
   
 
                         ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                  (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)               

                 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
                              และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ภาคผนวก  
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องย่ืนในการขอรับใบอนุญาต 

แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                              
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  
ย่าน ๗๐๓ - ๗๓๓/๗๕๘ – ๗๘๘ MHz 

 
 ๑. แบบค ำขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน ๗๐๐ MHz ประกอบด้วย 
  แบบที่ ๑  ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบอนุญำต 
  แบบที่ ๒ ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
  แบบที่ ๓ หนังสือค  ำประกันจำกธนำคำร 
  ทั งนี  ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ในกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต และ 
ผู้ขอรับใบอนุญำตที่มีสิทธิในกำรได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จะต้องจัดส่งแบบที่ ๓ พร้อมช ำระเงินค่ำคลื่น
ควำมถี่ย่ำน ๗๐๐ MHz งวดที่หนึ่งและผลประโยชน์ส่วนเพ่ิม ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
วันเริ่มต้นกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน ๗๐๐ MHz 
 ๒. เอกสำรส ำหรับกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตมีดังนี  
  ๑)  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือ และหนังสือบริคณห์สนธิ  
  ๒)  ส ำเนำหนังสือรับรองตรำประทับของนิติบุคคล 
  ๓)  ข้อบังคับของบริษัทตำมที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพำณิชย์ 
  ๔)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิติ
บุคคล ทั งนี  กรณีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลเป็นคนต่ำงชำติ ให้จัดส่งส ำเนำหนังสือเดินทำงแทน 
  ๕)  หนังสือมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน 
 ๓. เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรอนุญำตส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่สำม เว้นแต่เป็นเอกสำรที่ได้ยื่นไว้แล้วตำมข้อ ๒. 
  ๓.๑ ข้อมูลแผนกำรให้บริกำรและกำรลงทุนในอนำคต 
   ๑) แผนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย 
    ๑.๑) ลักษณะและประเภทของกำรให้บริกำรที่จะขอรับใบอนุญำต 
    ๑.๒) แผนกำรก่อสร้ำงและติดตั งระบบ 
    ๑.๓) แผนกำรเสนอขำยบริกำรตำมที่ขอรับใบอนุญำต 
    ๑.๔) นโยบำยและกำรวิเครำะห์กำรตลำดและกำรแข่งขัน  
    ๑.๕) ขอบเขตของกำรให้บริกำร 
    ๑.๖) ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและคุณภำพกำรให้บริกำร 
    ๑.๗) แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต 
    ๑.๘) แนวทำงกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรให้ได้รับกำรบริกำรโดยต่อเนื่อง เช่น กำรรับ
เรื่องร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 



๒ 

   ๒) แผนกำรลงทุน และแผนกำรจัดหำเงินทุน ประกอบด้วย 
    ๒.๑) ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของผู้บริหำร  
    ๒.๒) แหล่งที่มำของกำรจัดหำเงินทุน  
    ๒.๓) สมมุติฐำนกำรจัดท ำประมำณกำรงบกำรเงิน 
    ๒.๔) ประมำณกำรงบกำรเงิน 
    ๒.๕) ประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของโครงกำร อัตรำส่วนผลตอบแทนกำรลงทุน
ของโครงกำร และระยะเวลำคืนทุน 
    ๒.๖) กำรวิเครำะห์ควำมไว  
    ๒.๗) ปัจจัยเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 
    ๒.๘) แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต  
    ๒.๙) ผลประโยชน์จำกกำรลงทุนต่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศ และเศรษฐกิจใน
ภำพรวม 
  ๓.๒ ข้อมูลด้ำนเทคนิคและเทคโนโลยี   
   ๑) ระบุเขตพื นที่ให้บริกำร         
   ๒) ข้อก ำหนดทำงเทคนิค (Technical Specification) 
   ๓) สถำปัตยกรรมโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Architecture) 
   ๔) รูปลักษณะโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Configuration) 
   ๕) ส่วนประกอบโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Element) 
   ๖) ข้อมูลแสดงกำรใช้งำนและสถำนะโครงข่ำยโทรคมนำคมที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ
คลื่นควำมถี่ จุดที่ตั ง เส้นทำงกำรเชื่อมต่อและกำรเข้ำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม 
   ๗) เทคโนโลยีมำตรฐำนที่ใช้งำน กำรออกแบบระบบ และลักษณะทำงเทคนิคสถำนีวิทยุ
คมนำคม 
  ๓.๓ ข้อมูลกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๑) ข้อเสนอกำรปฏิบัติกำรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
   ๒) ข้อเสนอกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย  
 
 

 



 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 700 MHz 

แบบท่ี 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 1 จาก 5 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)  

1.1 ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนญุำต 
(ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบค าขอ) 

 
      

1.2 สถำนภำพทำงกฎหมำยของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(กรุณาเลือกจากรายการด้านล่างและแนบส าเนาเอกสารรับรอง) 

1.2.1  บริษัทจ ากัด  

1.2.2  บริษัทมหาชนจ ากัด  

1.3 ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

1.3.1 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน (ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบค าขอ) 
 ที่อยู่  
   
 เขต(อ าเภอ)/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย ์
 

 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  
 เว็บไซต ์  

1.3.2 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ (กรุณาระบุ หากแตกต่างจากข้อ 1.3.1) 
 ที่อยู่  
   
 เขต(อ าเภอ)/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย ์
 

 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  

  



 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 700 MHz 

แบบท่ี 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 
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1.4 ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิตบิุคคล 
 

1.4.1 ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร (บุคคลที่ 1) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  

1.4.2 ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร (บุคคลที่ 2) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  

1.4.3 ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร (บุคคลที่ 3) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  

1.5 บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้  
 

1.5.1 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ 1) (บุคคลที่ได้รบัมอบหมายเป็นผูป้ระสานงาน) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  

1.5.2 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ 2) (บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อกับบุคคลที่หนึ่งได้) 

 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 3 จาก 5 
 

ส่วนที่ 2: เอกสำรประกอบค ำขอรับใบอนุญำต  
  (ท าเครื่องหมาย และแนบเอกสารที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2.1 เอกสำรส ำหรับกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตตำมข้อก ำหนดในข้อ 7 
2.1.1 เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 

  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาหนังสอืบริคณห์สนธิ 
  ส าเนาหนังสือรับรองตราประทบัของนิติบุคคล 
   ส าเนาข้อบงัคับของบริษัทตามทีจ่ดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณชิย์ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจกระท าการผูกพนันิตบิุคคล ทั้งนี้ 

 กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลเปน็คนตา่งชาติ ให้จัดส่งส าเนาหนังสือเดินทางแทน 
  

 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
   หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 
 
 
 

2.2 เอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรอนุญำตส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่สำม  

2.2.1 ข้อมูลแผนกำรให้บริกำรและกำรลงทุนในอนำคต 

[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 
 […] ลักษณะและประเภทของการให้บริการที่จะขอรับใบอนุญาต 
 […] แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ 
 […] แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต 
 […] นโยบายและการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขัน  
 […] ขอบเขตของการให้บริการ 
 […] ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ 
 […] แนวทางการพัฒนาการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 […] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการโดยต่อเนื่อง เช่น การรับเรื่องร้องเรียนจาก
  ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 […] อื่น ๆ ได้แก่ 
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
 […] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร  
 […] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน  
 […] สมมุติฐานการจัดท าประมาณการงบการเงิน 
 […] ประมาณการงบการเงิน 
 […] ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ  
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  และระยะเวลาคืนทุน 
 […] การวิเคราะห์ความไว  
 […] ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 […] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 […] ผลประโยชน์จากการลงทุนต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม 
 […] อื่น ๆ ได้แก่  

2.2.2 ข้อมูลด้ำนเทคนิคและเทคโนโลยี   

[…] ระบุเขตพื้นที่ให้บริการ 
[…] ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 
[…] สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture) 
[…] รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration) 
[…] ส่วนประกอบโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Element) 
[…] ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ จุดที่ตั้ง 
 เส้นทางการเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
[…] เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม 
[…]  อื่น ๆ ได้แก ่

2.2.3 ข้อมูลกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
[…]  ข้อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
[…]  ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  
[…]  อื่น ๆ ได้แก ่  

 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรยื่นแบบค ำขอ 
1)    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz และยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบค าขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   

3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือท าเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
เพื่อให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงาน กสทช.
ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้  จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีย่่าน 700 MHz เท่านั้น และส านักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่
สามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน กสทช. เพื่อด าเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีย่่าน 700 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 
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 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
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1 ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนญุำต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบค าขอ) 
 

2. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีลักษณะครบถ้วนตำมข้อก ำหนดในข้อ 7 ของประกำศส ำนักงำน กสทช. เรื่อง กำรอนุญำต
ให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 703 - 733/758 - 788 MHz ดังนี้ 

2.1  ผู้ขอรับใบอนุญาตเปน็ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ ย่าน 890 – 915 MHz/935 – 960 MHz 

2.2  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
 [ ] ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 [ ] ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องก าหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะ
ไม่ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว 

 [ ] ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 [ ] ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 [ ] บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่เคยถูกศาล

 มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือตาม
 กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปี
 ก่อนการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

 [ ] มีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

 [ ] มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่  กสทช. ก าหนด ส าหรับการขอรับใบอนุญาต
 ประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
 ดังต่อไปนี้ 
 [ ] เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 [ ] ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าสั่งศาล หรือถูกศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

 ล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ท าหน้าที่บริหารแทนกรรมการ
 ชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา 

 [ ] ไม่เป็นผู้ถูกศาลมีค าพิพากษาและมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ขอรับ
 ใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี
 ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 

 
 



 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 700 MHz 

แบบท่ี 2  ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 2 จาก 3 
 

 [ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล
 ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
 ผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 [ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็น
 บุคคลที่ท าหน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูก  กสทช. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม 

 [ ] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้ เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ขอรับ
 ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
 ทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วย
 ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวล
 กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิด
 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา
 สองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

3. ค ำรับรองเรื่องกำรจัดท ำแผนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะจัดให้มี และปฏบิัติตาม

 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่เสนอ  
  



 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
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แบบท่ี 2  ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 3 จาก 3 
 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรย่ืนแบบค ำขอ 
1)    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง    

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz และยินยอม
ปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบค าขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   

3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือท าเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
เพื่อให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงาน กสทช.
ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้  จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz เท่านั้น และส านักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่
สามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน กสทช. เพื่อด าเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
  
       (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 700 MHz  

แบบท่ี 3  หนังสือค  ำประกันจำกธนำคำรซึ่งผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องจัดส่งภำยใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ร่างฉบับวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕ 

 

หนังสือค  ำประกัน 

เลขที่ .............................................................. วันที ่ .............................................................. 
 

  ข้าพเจ้า             (ชื่อธนาคาร)     ส านักงานตั้งอยู่เลขที่         ถนน       
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต    จังหวัด         
โดย      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน 
กสทช.” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

  1. ตามที่   (ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต)    ซึ่ ง ต่ อ ไ ป นี้ 
เรียกว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 
733/758 - 788 MHz 

  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น   
ในการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ต่อส านักงาน กสทช. จ านวนไม่เกิน                              บาท 
(                                ) ในกรณีที่     (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต) 
มิได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศ โดย
ข้าพเจ้าตกลงจะช าระหนี้แทน  (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต)   ตามหนังสือค้ าประกันนี้
ทั้งสิ้นทันทีที่ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ช าระหนี้ และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และส านักงาน กสทช. 
ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้     (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต)        ช าระหนี้
นั้นก่อน        

  2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

   ข้าพเจ้าไดล้งนามและประทบัตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ าประกัน 

       (.......................................................) 

      ต าแหน่ง..................................................... 

      (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

       (........................................................) 

      ต าแหน่ง...................................................... 

      (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

       (........................................................) 

      ต าแหน่ง...................................................... 
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