
 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑/๓๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จ านวน ๓ ฉบับ: (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 (รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า  กรุงเทพมหานคร) 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑. ภาพรวมประกาศ 

๑.๑ เงื่อนไขเพ่ิมเติม ร่างประกาศดังกล่าวยังขาดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ดาวเทียมในฐานะที่เป็นวัตถุอวกาศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
เช่น ในกรณีดาวเทียมก่อให้เกิดความเสียหาย กรณีดาวเทียมที่เลิกใช้และ
กลายเป็นขยะอวกาศแล้ว ผู้ประกอบการมีหน้าที่อย่างไร ดังนั้น จึงเห็น
ควรมีการระบุหน้าที่ของผู้ประกอบการในการจัดการดาวเทียมตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

พลเรือเอกทวีวุฒิ  
พงศ์พิพัฒน์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawewuth.p@hotmail. 
com 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๑. ในกรณีดาวเทียมก่อให้เกิดความ
เสียหาย ครอบคลุมอยู่ในร่างประกาศฯ 
ข้อ ๒๗ และ ๒๘ แล้ว 

๒. เพ่ือให้ครอบคลุมกรณีดาวเทียมที่
เลิกใช้และกลายเป็นขยะอวกาศ เห็น
ควรแก้ไขข้อ ๒๙ ดังนี้ “ผู้ได้รับอนุญาต
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐใน
กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายในทาง
ระหว่างประเทศและมีพันธกรณีทาง
ระหว่างประเทศในฐานะที่ เป็นวัตถุ
อวกาศ ตามที่ก าหนดไว้ในความตกลง
ระหว่างประเทศ” 

๑.๒ การอนุญาตการ
ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

๑. โดยปกติการจัดสรรคลื่นความถี่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยอัตโนมัติ ส าหรับประกาศฯ ฉบับนี้  
ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดย

บริษัท อีริคสัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑. ผู้การอนุญาตสิทธิในการใช้วงโคจร
ตามประกาศนี้ เป็นสิทธิแยกต่างหาก
จ ากสิ ท ธิ ใ น ก า ร ป ระกอบกิ จ ก า ร
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

อัตโนมัติหรือไม่ 
 
 
 

๒. หากผู้ ได้รับอนุญาตมีการตั้งสถานีฐานจะต้องขอรับอนุญาตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม ่

 
 

โทรคมนาคม ผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมและประสงค์จะ
ให้บริการเชิงพาณิชย์  จะต้องได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย 
๒. การตั้ง earth station เป็นคนละ
ส่วนกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
หากผู้ได้รับอนุญาตจะตั้ง earth station 
จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยวิทยุคมนาคม 

๑.๓ ความมั่นคง ขอให้ส านักงานพิจารณาเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ที่ค านึงถึงด้านความม่ันคงด้วย 
  

กรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(กตป.) 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

มีการก าหนดไว้แล้วในข้อ ๒๖ และ ๒๗  
ของร่างประกาศฯ  

๒. การก าหนดขอบเขตและวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

๒.๑ คลื่น ๓๕๐๐ MHz ขอให้ส านักงานพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้ร่างประกาศฯ ครอบคลุมถึง
คลื่น ๓๕๐๐ MHz ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(กตป.) 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ร่างประกาศนี้มีวัตถุประสงค์หลักใน 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี การ
อนุญาตให้สิทธิในการเช้าใช้วงโคจรใหม่ 
ส าหรับวงโคจรที่มีอยู่เดิมภายใต้สัญญา
สัมปทานนั้น มีบทเฉพาะกาลก าหนดให้



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๓/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

สิทธิ ในการใช้วงโคจรเดิมต่อไปได้
จนกว่าอายุสัมปทานสิ้นสุดลง ทั้ งนี้ 
กสทช . และกระทรวงฯ อยู่ระหว่าง 
ก า ร ห า รื อ ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ ก า ห น ด 
แนวทางการใช้คลื่น ๓๕๐๐ MHz ที่
เหมาะสม 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้
ขอรับอนุญาตใช้
สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม 

ควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติใน
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมการ
ลงทุนและพัฒนาดาวเทียมโดยคนไทยและเทคโนโลยีของคนไทยเป็น 
ล าดับแรก  
 

ส านักยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมและการ
ป้องกันประเทศ 
ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
bpsd.do@gmail.com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

เห็นควรเพ่ิมเติมก าหนดหลักเกณฑ์
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ 
ทั้งในกรณีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมเพ่ือการให้บริการเชิง
พาณิชย์และไม่เชิงพาณิชย์ ให้จะต้อง
ไ ม่ เ ป็ น ค น ต่ า ง ด้ า ว ต า ม  พ .ร .บ .  
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓ ขอบเขต 
การอนุญาต 

ขอบเขตของร่างประกาศฯ ครอบคลุมเฉพาะการอนุญาตส าหรับข่ายงาน
ดาวเทียมใหม่และข่ายงานดาวเทียมที่มีการใช้งานภายใต้สัญญาด าเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าร่าง
ประกาศดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมกรณีข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่เดิมแต่ไม่มี
การใช้งาน เช่น ในต าแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ ๑๒๖ และ ๑๔๒ องศา
ตะวันออก บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าว 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

เสนอยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก 
ข้อ ๕ ได้มีการระบุให้การอนุญาตใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส าหรับ
ข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่เดิมที่ไม่มีการใช้
งานตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศนั้น เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช. จะ
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๔/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ประกาศก าหนดต่อไป 
ควรแก้ไขประเด็นการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตามการ
อนุญาตเดิม ให้ครอบคลุมกรณีข่ายงานดาวเทียมส าหรับดาวเทียมไทยคม 
๗ และ ๘ โดยบริษัทฯ ขอเสนอปรับปรุงข้อ ๕ ดังนี้ 
ข้อความเดิม: การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผน 
(Plan) และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส าหรับข่ายงานดาวเทียมท่ี
มีอยู่เดิมที่ไม่มีการใช้งานตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. จะประกาศ
ก าหนดต่อไป 
ข้อความที่เสนอปรับปรุง : การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมตามแผน (Plan) และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส าหรับ
ข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่เดิมที่ไม่มีการใช้งานก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. จะประกาศก าหนดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอยืนยันตามร่างประกาศฯ 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๕/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๓. การขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันต้น 

๓.๑ ดาวเทียม Low 
Earth orbit 

ร่างประกาศฯ ส่วนที่ ๑ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมข้ันต้น ครอบคลุมถึงดาวเทียมใน Low Earth orbit ด้วยหรือไม ่

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawwong@gistda.or.th 
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ร่างประกาศฯ ส่วนที่ ๑ ครอบคลุมถึง
ดาวเทียมใน Low Earth orbit ด้วย 

๓.๒ กรอบระยะเวลา
การพิจารณา
อนุญาต 

ข้อ ๑๐ วรรคสาม เห็นควรก าหนดให้ กสทช. พิจารณาการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอค าขอรับอนุญาต 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
areerat.s@cattelecom.
com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ 

๓.๓ การใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม
ขั้นต้น 

๑. ข้อ ๑๑ เห็นควรแก้ไขเป็นดังนี้ “ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถใช้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นตั้งแต่วันที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศได้รับข้อมูลค าขอ ... โดยส านักงาน กสทช. จะแจ้งยืนยัน
การได้รับค าขอให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบ ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่
ส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้ง ... ดังกล่าวสิ้นสุดลง” 
๒. ข้อ ๑๒ ที่ก าหนดให้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมข้ันต้นได้รับสิทธิในการติดต่อประสานงานในระดับปฏิบัติการกับ
ผู้ ให้บริการดาวเทียมในประเทศและต่างประเทศ ( operator to 
operator) เห็นควรปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยใส่ข้อความ “รวมทั้งสามารถแจ้ง

๑. เห็นสอดคล้องตามความเห็นบริษัทฯ  
และเห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ ๑๑
เป็นดังนี้ 
“ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นตั้งแต่วันที่
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ได้รับข้อมูลค าขอที่เกี่ยวข้อง (Date of 
Receipt) ส าหรับการตีพิมพ์ข้อมูลล่วงหน้า 
(Advance Publication Information: API) 

mailto:tawwong@gistda.or.th
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๖/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ให้ส านักงาน กสทช. สนับสนุนจัดให้มีการประชุมประสานงานความถี่ใน
ระดับหน่วยงานอ านวยการหากจ าเป็น” ไว้ในตอนท้าย 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส าหรับข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวใน BR 
International Frequency Information 
Circular (BR-IFIC) โดยส านักงาน กสทช. 
จะแจ้งยืนยันการได้รับค าขอให้ผู้ได้รับ
อนุญาตทราบภายในสิบห้าวันท าการนับ
แต่วันที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศตี พิมพ์ข้อมูลดังกล่าวใน BR 
International Frequency Information 
Circular (BR-IFIC) ส านักงาน กสทช. 
ได้ รั บแจ้ งจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ทั้ งนี้  หากสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศปฏิเสธ 
ค าขอ ให้ถือว่ าการอนุญาตดั งกล่าว 
สิ้นสุดลง” 
๒. เพ่ิมเติมข้อความท้ายข้อ ๑๒ ดังนี้ 
“รวมทั้งอาจร้องขอให้มีการประชุม
ประสานงานคลื่ นความถี่ ในระดับ
หน่วยงานอ านวยการหากจ าเป็น” ทั้งนี้
เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต พ ย า ย า ม
ประสานงานกันก่อนที่จะร้องขอให้มี
การประชุมประสานงานคลื่นความถี่ 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๗/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๔. การได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันสมบูรณ์ 

๔.๑ การใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม
ขั้นสมบูรณ์ 

ข้อ ๒๐ ก าหนดว่าผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้
ตีพิมพ์ข้อมูลข่ายงานดาวเทียมลงในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ 
(Master International Frequency Register – MIFR) แล้ว จึงเห็นว่า
ผู้ได้รับอนุญาตได้สิทธิโดยสมบูรณ์และครบถ้วนแล้วในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ กสทช. ควรใช้เวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ส านักงาน 
กสทช. ได้รับแจ้งการตีพิมพ์จาก ITU ในการพิจารณายืนยันเพ่ือรับรอง
สิทธิอีกครั้ง  เนื่องจากได้มีการพิจารณาขอใช้สิทธิมาเป็นล าดับแล้ว 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
areerat.s@cattelecom.
com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

แก้ไขข้อ ๒๐ วรรค ๑ ดังนี้  
“ส านักงาน กสทช. จะเสนอให้ กสทช. 
พิจารณายืนยันสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศตีพิมพ์ข้อมูล Part II- S 
ล ง ใ น  BR International Frequency 
Information Circular (BR-IFIC) 
ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ได้
ตั้งแต่วันที่สหภาพโทรคมนาคมบันทึก
ข้อมูลข่ายงานดาวเทียมลงในทะเบียน
ความถี่หลักระหว่างประเทศ (Master 
International Frequency Register - 
MIFR)”  

๕. หลักประกัน 

๕.๑ การก าหนด
หลักประกัน
ส าหรับหน่วยงาน

การก าหนดหลักประกันการด าเนินการเป็นจ านวนร้อยละห้าของต้นทุน
การสร้างดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรส าหรับกรณี 
การขอรับอนุญาตเพ่ือใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์ และจ านวนร้อยละ
สองจุดห้าของต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

กองทัพอากาศ 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

๑. ยืนยันอัตราหลักประกันส าหรับกรณี
ก า รขอรั บ อนุญาต เ พ่ื อ ใช้ ใ นกา ร
ให้บริการเชิงพาณิชย์ตามเดิม  
๒. การก าหนดหลักประกันจ านวนร้อยละ 

mailto:areerat.s@cattelecom.com
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๘/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ภาครัฐ ส าหรับกรณีการขอรับอนุญาตเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือใช้
งานเฉพาะกิจนั้น มีหลักเกณฑ์และที่มาในการก าหนดอย่างไร สามารถ
ยกเว้นให้กับหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่ 

๕ ของมูลค่าการสร้างและน าดาวเทียม
ขึ้นสู่วงโคจรมีการอ้างอิงจากอัตรา
หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
ของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และเงื่อนไขการวางหลักประกันตาม
หลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ โดย
วัตถุประสงค์ของการก าหนดการวาง
ห ลั ก ป ร ะ กั น มี ไ ว้ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐจาก
กรณีผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมไม่ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ 
๓. เห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ ๙ 
(๓ . ๒ ) เ ป็ นดั งนี้  “กรณี ก า รขอรั บ
อนุญาตเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงาน
หรือเพ่ือใช้งานเฉพาะกิจ โดยไม่ใช้เพ่ือ
การให้บริการเชิงพาณิชย์ เป็นจ านวน
ร้อยละสองจุดห้าของต้นทุนการสร้าง
ดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่ 
วงโคจร เว้นแต่เป็นการขอรับอนุญาตใช้
งานเพ่ือการวิจัยและการศึกษา หรือ



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๙/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

เป็นการใช้งานที่ไม่แสวงหาก าไรของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องวาง
หลักประกัน” 

ขอให้ส านักงานพิจารณายกเว้นหลักประกันร้อยละสองจุดห้าของต้นทุน
การสร้างดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรให้กับกรณีการใช้งาน
เพ่ือการวิจัยและการศึกษา 

สมาคมโทรคมนาคม 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

เห็นสอดคล้องตามความเห็นสมาคมฯ  
และเห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ ๙
(๓.๒ ) เ ป็ นดั งนี้  “กรณี ก า รขอรั บ
อนุญาตเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงาน
หรือเพ่ือใช้งานเฉพาะกิจ โดยไม่ใช้เพ่ือ
การให้บริการเชิงพาณิชย์ เป็นจ านวน
ร้อยละสองจุดห้าของต้นทุนการสร้าง
ดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่ 
วงโคจร เว้นแต่เป็นการขอรับอนุญาต
ใช้งานเพ่ือการวิจัยและการศึกษา หรือ
เป็นการใช้งานที่ไม่แสวงหาก าไรของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ห รื อ
หน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องวางหลักประกัน” 

เห็นควรยกเว้นการวางหลักประกันกรณีผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียม ให้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังถือหุ้น ๑๐๐ % 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
areerat.s@cattelecom.

เห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ ๙ (๓.๒) 
เป็นดังนี้ “กรณีการขอรับอนุญาตเพ่ือ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือใช้
งาน เฉพาะกิ จ  โดย ไม่ ใช้ เ พ่ื อการ

mailto:areerat.s@cattelecom.com


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๐/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ให้บริการเชิงพาณิชย์ เป็นจ านวนร้อยละ
ส อ ง จุ ด ห้ า ข อ ง ต้ น ทุ น ก า ร ส ร้ า ง
ดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่ 
วงโคจร เว้นแต่เป็นการขอรับอนุญาต
ใช้งานเพ่ือการวิจัยและการศึกษา หรือ
เป็นการใช้งานที่ไม่แสวงหาก าไรของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ห รื อ
หน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องวางหลักประกัน” 

ขอให้ส านักงานพิจารณางดเว้นหลักประกันการด าเนินการ ในส่วนงาน
ด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานภาครัฐ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
nuntapoom_s@rtaf.mi.th 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

เห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ ๙ (๓.๒) 
เป็นดังนี้ “กรณีการขอรับอนุญาตเพ่ือ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือใช้
งาน เฉพาะกิ จ  โดย ไม่ ใช้ เ พ่ื อการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์  เป็นจ านวน 
ร้อยละสองจุดห้าของต้นทุนการสร้าง
ดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่ 
วงโคจร เว้นแต่เป็นการขอรับอนุญาต
ใช้งานเพ่ือการวิจัยและการศึกษา หรือ
เป็นการใช้งานที่ไม่แสวงหาก าไรของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ห รื อ
หน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องวางหลักประกัน” 

mailto:areerat.s@cattelecom.com
mailto:tawwong@gistda.or.th


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๑/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๕.๒ หลักเกณฑ์ 
การก าหนด
หลักประกัน 

เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณวงเงินการลงทุนของผู้มายื่นขอ
อนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมให้ชัดเจน เช่น การค านวณ
วงเงินมีหลักการพิจารณาตามกฎหมายว่าอย่างไร จะต้องมีหน่วยงานอ่ืน
ร่วมการให้ความเห็นในการพิจารณาวงเงินลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ กสทช. 
จะต้องค านึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังว่าการก าหนดวงเงินการ
ลงทุนที่จะน ามาเป็นฐานคิดในการวางหลักประกันอาจมีความไม่เป็นธรรม
และไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของผู้วางหลักประกัน จึงควรก าหนด
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายใน (ร่าง) ดังกล่าวนี้ดวย 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ 
areerat.s@cattelecom.
com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ ทั้ งนี้  ใน 
การพิจารณาวงเงินการลงทุนของ 
ผู้ขอรับอนุญาต ส านักงาน กสทช . จะ
ได้ พิ จ า ร ณา เ ป็ น ก ร ณี ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับข้อมูลจาก
ต่างประเทศส าหรับการสร้างและการ
น าดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจร 

ข้อ ๙ (๓.๑) – เรื่องการก าหนดอัตราหลักประกัน และแนวความคิดเรื่อง
การวางหลักประกันล่วงหน้า ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้  

๑. การก าหนดอัตราหลักประกันตามร่างประกาศนี้  ไม่ได้มีวิธีคิดอันเป็น
เหตุเป็นผลรองรับ ว่าเหตุใดจึงเป็นจ านวนร้อยละ ๕ ของมูลค่าการสร้าง
และยิงดาวเทียม  มีเพียงการอ้างอิงอัตราหลักประกันซอง/หลักประกัน
สัญญาของ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายคนละฉบับ 
ก ากับดูแลคนละเรื่ องและมี เจตนารมณ์คนละอย่ างกัน  แต่ ไม่มี 
การเทียบเคียงกับหลักคิดของประเทศอ่ืน ๆ ว่ามีหรือไม่ ในอัตราเท่าใด 
(ต่างจากเรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปี ที่มีการเทียบเคียงกฎหมาย
ต่างประเทศและมีวิธีการคิดค านวนเป็นระบบ) นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ 
ผู้ประกอบการจะไม่สามารถที่จะทราบมูลค่าการสร้างและยิงดาวเทียมที่
แน่นอนก่อนได้รับสิทธิการใช้งานจริง (หลังการประสานงานดาวเทียม)  

๒. แนวความคิดเรื่องการก าหนดหลักประกันจ านวนมากเป็นการแก้ปัญหา

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ 
แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
team.legal@muspace
corp.com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๑ . ในต่างประเทศ มีหลักการวาง
หลักประกันเช่นเดียวกัน เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ก าหนดให้วางหลักประกัน 
การด าเนินการเป็นจ านวนร้อยละ ๕ 
ของมูลค่าการลงทุน 
๒. ในการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งเป็น 
การใช้ทรัพยากรของชาติอย่างหนึ่งก็ได้
ก าหนดการวางหลักประกันไว้ เป็น
จ านวนร้อยละ ๕ ของราคาตั้งต้นของ
การประมูลคลื่นความถ่ีไว้เช่นเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ของการก าหนดการวาง
ห ลั ก ป ร ะ กั น มี ไ ว้ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐจาก
กรณีผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้า

mailto:areerat.s@cattelecom.com
mailto:areerat.s@cattelecom.com
mailto:team.legal@muspacecorp.com
mailto:team.legal@muspacecorp.com


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๒/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ไม่ตรงจุดตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบชี้แจง เนื่องจากเจตนารมณ์ของผู้
ออกประกาศมุ่งขจัดกรณีที่มีผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานวงโคจรแล้วไม่ใช้
ประโยชน์วงโคจรอันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของชาติโดยใช่เหตุ  ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ แต่ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับสิทธิในการใช้วงโคจรที่
แน่นอนเมื่อประสานงานความที่เสร็จสิ้นแล้ว (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
หลังจากวันที่ยื่นขออนุญาตนานมาก) ซึ่งจะเกิดภาระแก่ผู้ประกอบการใน
ขณะที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับสิทธิการใช้งานอย่างแท้จริง  (เป็นเพียง
สิทธิการเจรจาเท่านั้น ) ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดควรเป็นการ
ก าหนดให้มีหลักประกันจ านวนน้อยในต้นต้น แล้วจึงมีการลงโทษ
ผู้ประกอบการภายหลังจากที่ได้รับสิทธิการใช้งานจริงแล้วไม่ใช้งาน 
ตัวอย่างเช่น ก าหนดหลักประกัน (โดยอาจค านวณจากค่าใช้จ่ายตามจริงที่
หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องเสียไปในการด าเนินการและประสานงาน
ดาวเทียมต่อหนึ่งสิทธิในระยะเวลา ๗ ปี) และพิจารณาคิดค่าปรับหากมิได้
ใช้ประโยชน์วงโคจรภายใน X ปี หลังจากที่ได้รับสิทธิการใช้งานจริง และ
ยึดคืนวงโคจรต่อไปหากมิได้ใช้ประโยชน์ภายใน Y ปีหลังจากที่ได้รับสิทธิ
การใช้งานจริง เป็นต้น     

๓. การก าหนดอัตราหลักประกันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการใน 
ระยะแรกเริ่มของการด าเนินงาน เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจลักษณะนี้
ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่ผู้ประกอบการกลับต้องมีภาระเพ่ิมเติม
ตั้งแต่ก่อนที่โครงการจะมีความคืบหน้า กล่าวคือตั้งแต่ยื่นเอกสารขอใช้วง
โคจร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรายรับหลักอันเป็นแหล่งน้ าเลี้ยงของ
ผู้ประกอบการ (ทั้งเงินลงทุนของนักลงทุน และเงินรายได้)  จะเกิดขึ้นเมื่อ

ใช้วงโคจรดาวเทียมไม่ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ  
๔. ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการย่อม
จะต้องประมาณการต้นทุนในการสร้าง
ดาวเทียมและส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
ได้ 
๕. การก าหนดให้วางหลักประกันเป็น
ร้อยละของมูลค่ าต้นทุนการสร้ าง
ดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่วง
โคจร สอดคล้องกับความสามารถใน
การประกอบกิจการอยู่แล้ว 
 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๓/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

การด าเนินการมีความคืบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับสิทธิการใช้งาน
วงโคจรอย่างแท้จริงแล้ว ดังนั้นการให้วางหลักประกันจ านวนมากตั้งแต่
ช่วงเวลาที่ผู้ขอรับอนุญาตยังไม่ได้รับสิทธิการใช้งานจริง นอกจากจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไม่ตรงจุดแล้ว ยังเป็นการกีดกันให้ผู้ประกอบการที่มิใช่ราย
ใหญ่ออกจากอุตสาหกรรมดังกล่าว และ/หรือ ลดโอกาสในการแข่งขัน ซึ่ง
อาจขัดต่อหลักการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเท่าเทียม 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบันอีกด้วย    

การวางหลักประกันตามข้อ ๙ (๓) ควรปรับปรุงให้เป็น วางหลักประกันต่อ
ดาวเทียมหนึ่งดวงส าหรับ GSO และต่อหนึ่งระบบดาวเทียมส าหรับ 
NGSO 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก 
การวางหลักประกัน ได้ก าหนดบน
พ้ืนฐานร้อยละของมูลค่าต้นทุนการ
สร้างดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่
วงโคจร ที่จะน ามาใช้กับสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมที่ขอรับอนุญาตใน
แต่ละครั้ง ซึ่งมิได้จ ากัดว่าจะน ามาใช้กับ
ดาวเทียมหนึ่ งดวงหรือหนึ่ งระบบ
ดาวเทียมเท่านั้น การคิดหลักประกันต่อ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมแต่ละ
สิทธิ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการส่ง 
filing ที่รอบคอบ และท าให้ไม่เกิดการ
ส่ ง  filing เกิ ดความจ า เป็ น  อันจะ
ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐ และก่อให้เกิดการ
ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของประเทศ



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๔/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ที่ ไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ในส่ วนขอ ง
ดาวเทียม NGSO การคิดหลักประกัน
ตาม filing จะไม่ขัดกับการคิดเป็นระบบ 
เนื่องจาก หนึ่งระบบดาวเทียม NGSO 
จะประกอบไปด้วย filing จ านวนหนึ่ง 
ซึ่งโดยหลักการ filing แต่ละ filing จะ
ใช้กับกลุ่มดาวเทียมซึ่งอยู่คนละวงโคจร
กั บ  filing อ่ื น ๆ  ดั ง นั้ น  ก า ร คิ ด
หลักประกันตามมูลค่าดาวเทียมที่
สอดคล้องกับแต่ละ filing จะมีมูลค่า
รวมเท่ากับคิดหลักประกันต่อระบบ
ดาวเทียมโดยรวม 

๕.๓ การคืนหลัก 
ประกัน 

ข้อ ๒๒ - เรื่องการคืนหลักประกัน ตามประกาศฉบับนี้ ก าหนดให้มีการ 
คืนหลักประกันเฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้มีการใช้งานดาวเทียมจริงใน
วงโคจรดังกล่าว (Bring into Use: BIU) แล้วเท่านั้น แต่มิได้มีการกล่าวถึง
การคืนหลักประกันในกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตไม่ได้รับอนุญาต และกรณีอ่ืนๆ 
ที่มิได้มีการ BIU อันอาจมิใช่ความผิดโดยตรงของผู้ยื่นขออนุญาต แต่อย่างใด 
ซึ่งเป็นการก าหนดที่ไม่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการเนื่องจากอุตสาหกรรม
ดาวเทียมมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ และอาจมีเหตุอ่ืนที่มิใช่ความผิดโดยตรง
ของผู้อนุญาตท าให้ผู้อนุญาตไม่สามารถด าเนินงานได้โดยสมบูรณ์   
นอกจากนี้ ถึงแม้จะพิจารณาจากหลักการของหลักประกันซอง/หลักประกัน
สัญญา ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐ ตามที่ถูกอ้างอิง (ซึ่งเป็น

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ 
แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
team.legal@muspace
corp.com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

แก้ไขข้อ ๓๓ วรรคสองดังนี้  
“กรณี กสทช. ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้ ได้รับ
อนุญาต ให้ ส านั กงาน กสทช. ริ บ
หลักประกันการด าเนินการตามข้อ ๙ 
(๓) เว้นแต่กรณีที่ส านักงาน กสทช. ได้
คืนหลักประกันให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตแล้ว 
ผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าปรับตามที่ 
ส านักงาน กสทช. ก าหนดตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจ านวนไม่น้อย



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๕/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

กฎหมายคนละฉบับ ก ากับดูแลคนละเรื่อง และมีเจตนารมณ์คนละอย่างกัน 
ดั งที่ กล่ าวมาแล้ว ) จะมีการริบหลักประกันซอง/สัญญา ก็ต่อเมื่ อ
ผู้ประกอบการหลีกหนีการเข้ากระบวนการคัดเลือก/การเข้าท าสัญญา
เท่านั้น และจะคืนให้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ผ่านการพิจารณา โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นไปเพ่ือมุ่งลงโทษแก่การกระท าอัน
เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีของฝ่ายผู้ประกอบการเท่านั้น มิได้มุ่งประสงค์ต่อ
หลักประกันของผู้ประกอบการในทุกกรณีแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจาก
ข้อก าหนดในข้อ ๒๒ ของประกาศฯ นี้ ทั้งในด้านหลักการ ความเหมาะสม 
และความเป็นธรรม โดยสิ้นเชิง  
ดังนั้นจึงขอได้โปรดพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไข/กลไกการ
คืนหลักประกันตามประกาศ ฯ ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงของการปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการต่อไป     

กว่ามูลค่าหลักประกัน 
ทั้งนี้ การยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
วงโคจรดาวเทียมของผู้ได้รับอนุญาตตาม 
(๑) หากผู้ได้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์ได้
ว่าได้ด าเนินการประสานงานความถี่
อย่างเต็มที่แล้ว ให้ส านักงาน กสทช. งด
เว้นการริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ
ตามวรรคสอง” 
 

การคืนหลักประกันตามข้อ ๒๒ ควรปรับปรุงให้เป็น คืนหลักประกัน
หลังจากวันที่น าดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร (Date of Bringing into Use) 
แทนหลังจากได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้น
สมบูรณ์ 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
ขั้นตอนการแจ้งการน าดาวเทียมขึ้นสู่
ว ง โ ค จ ร  (Bringing into Use) ต่ อ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
จะเกิดขึ้นก่อนการได้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมข้ันสมบูรณ์ 

๕.๔ การริบ
หลักประกัน 

ข้อ ๓๒ - เรื่องการริบหลักประกัน ตามเนื้อหาของประกาศฉบับนี้  
มีหลักการว่าหากมีการขอยกเลิกการใช้สิทธิในการใช้วงโคจร  ไม่ว่า
ช่วงเวลาใดและไม่ว่าสิทธิจะเหลืออยู่เท่าใด ผู้ประกอบการก็จะต้องถูกริบ
หลักประกันเต็มจ านวน  (หรือค่าปรับจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวน

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ 
แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

แก้ไข ข้อ ๓๓ วรรคสองดังนี้  
“กรณี กสทช. ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้ ได้รับ
อนุญาต ให้ ส านั กงาน กสทช. ริ บ



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๖/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

หลักประกันเต็มจ านวน แล้วแต่กรณี) ซึ่งการก าหนดดังกล่าวไม่เหมาะสม
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑. ไม่มีหลักการคิดค านวนการริบค่าปรับที่เหมาะสม เนื่องจากก าหนดใน
อัตราเดียวกันในทุกกรณีไม่ว่าจะเหลืออายุของสิทธิเท่าใดก็ตาม (กล่าวคือ 
ริบหลักประกันเต็มจ านวน) ซึ่งอาจกลายเป็นโทษแก่รัฐ เนื่องจากไม่จูงใจ
ให้ผู้ได้รับอนุญาตท่ีประสงค์จะยกเลิกการใช้สิทธิ คืนสิทธิการใช้วงโคจรแก่
รัฐโดยเร็ว เนื่องจากอย่างไรเสียก็จะต้องถูกริบหลักประกันเต็มจ านวน 
แทนที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ทราบว่าตนจะไม่ใช้ประโยชน์
ในวงโคจร น าวงโคจรคืนให้แก่รัฐเพ่ือรัฐน าไปแสวงหาประโยชน์อย่างอ่ืน 
กลับจะท าให้ผู้ประกอบการถือครองสิทธิให้นานจนเต็มระยะเวลาของสิทธิ์
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขอาจมีการก าหนดค่าปรับเป็นขั้นบันได
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ เป็นต้น           

๒. หลักการเรื่องการริบหลักประกันตามข้อ ๓๒ และข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีลักษณะที่ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการ มุ่งให้โทษแก่ผู้ขอรับอนุญาต ไม่
เอ้ืออ านวยต่อบรรยากาศในการด าเนินกิจกรรม/อุตสาหกรรมอวกาศของ
ประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะที่สร้างความกลัวให้ประชาชนแทนที่จะ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการท าธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ  
นอกจากนี้มีลักษณะที่ไม่เปิดช่องให้ผู้ประกอบการที่มิใช่รายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้
แบกรับความเสี่ยงได้ต่ ากว่า ก้าวเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอวกาศ 
โดยที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมีเพียงน้อยราย และหาก
เป็นเช่นนั้นกฎกติกาดังกล่าวอาจมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อผู้ประกอบการ

team.legal@muspace
corp.com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

หลักประกันการด าเนินการตามข้อ ๙ 
(๓) เว้นแต่กรณีที่ส านักงาน กสทช. ได้
คืนหลักประกันให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตแล้ว 
ผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าปรับตามที่ 
ส านักงาน กสทช. ก าหนดตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่ามูลค่าหลักประกัน 
ทั้งนี้ การยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
วงโคจรดาวเทียมของผู้ได้รับอนุญาตตาม 
(๑) หากผู้ได้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์ได้
ว่าได้ด าเนินการประสานงานความถี่
อย่างเต็มที่แล้ว ให้ส านักงาน กสทช.  
งดเว้นการริบหลักประกันหรือเรียก
ค่าปรับตามวรรคสอง” 
 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๗/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ต่างชาติซึ่งมีเงินทุนและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า  ซึ่งอาจขัดกับหลักการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบันหลายประการ  

๖. ระยะเวลาการอนุญาต 

๖.๑ การใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม
ขั้นสมบูรณ์ 

ระยะเวลาหกสิบวันภายหลังจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ตีพิมพ์ข้อมูลข่ายงานดาวเทียมลงในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ
ซึ่งส านักงาน กสทช. จะเสนอให้ กสทช. พิจารณายืนยันสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์นั้น ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถใช้งานสิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมได้หรือไม ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมได้ในระหว่างที่ 
กสทช. พิจารณายืนยันสิทธิ เนื่องจาก
การยืนยันสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมของ กสทช. จะมีผลย้อนหลัง
ไปยั ง วั นที่ ส หภ าพ โทรคมนาคม
ระหว่างประเทศตีพิมพ์ข้อมูลลงใน 
BR-IFIC  

เห็นว่ากรณีดาวเทียมสิ้นสุดอายุวิศวกรรมแต่ระยะเวลาการอนุญาตยังไม่
สิ้นสุด ผู้ได้รับการอนุญาตเดิมมีสิทธิในการส่งดาวเทียมที่มีข่ายงานเดิมข้ึน
ทดแทน โดยระยะเวลาการอนุญาตจะขยายต่อเนื่องจนสิ้นสุดอายุวิศวกรรม
ดาวเทียมที่ส่งขึ้นทดแทน ทั้งนี้ ผู้ ได้รับการอนุญาตเดิมต้องยืนยันสิทธิ
ล่วงหน้า ๓ ปี ก่อนสิ้นสุดอายุวิศวกรรมดาวเทียม และกรณีที่ระยะเวลาการ
อนุญาตสิ้นสุดแต่ดาวเทียมยังคงมีอายุวิศวกรรมเหลืออยู่ เห็นควรให้ขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตต่อเนื่องจนสิ้นสุดอายุวิศวกรรมดาวเทียม 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
areerat.s@cattelecom.
com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
ตามข้อ ๒๑ หมายความว่าในกรณีที่
อายุการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดแต่อายุ
วิศวกรรมดาวเทียมสิ้นสุดลง ผู้ได้รับ
อนุญาตสามารถส่งดาวเทียมทดแทน
ได ้

การนับระยะเวลาการอนุญาตให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมไม่เกิน 
๒๐ ปีตามข้อ ๒๑ ควรปรับปรุงให้ การนับระยะเวลา ๒๐ ปีเริ่มจากวันที่
น าดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร (Date of Bringing into Use) แทนวันที่ 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

๑. เห็นควรแก้ ไขข้อ ๒๑ ของร่ า ง
ประกาศฯ เป็น “เมื่อ กสทช. ได้ยืนยัน
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้น

mailto:areerat.s@cattelecom.com
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๘/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ส านักงาน กสทช. ยืนยันสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 
ให้ทราบ 

brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

สมบูรณ์ให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตแล้ว ให้
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมมีระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปี
นับแต่เมื่อประเทศไทยได้รับสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์และ
ภายหลังจาก กสทช. ได้ยืนยันสิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรขั้นสมบูรณ์ดังกล่าว
ให้แก่ขอรับอนุญาต หรือวันที่ผู้ขอรับ
อนุญาตสามารถประสานงานความถี่กับ
ข่ายงานดาวเทียมอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
จนกระทั่งผู้ขอรับอนุญาตสามารถส่ง
ดาวเทียมขึ้นไปใช้งานยังต าแหน่งวง
โคจรดาวเทียมตามเอกสารข่ายงานที่ได้
ยื่นขออนุญาตไว้กับส านักงาน กสทช.” 
๒. ส าหรับกรณีการอนุญาตส าหรับ 
ผู้ขอรับอนุญาตที่สามารถประสานงาน
ความถี่กับข่ายงานดาวเทียมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจนกระทั่ งผู้ ขอรับอนุญาต
สามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปใช้งานยัง
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม แต่ยังไม่ได้รับ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้น



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๑๙/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

สมบูรณ์ เห็นควรเพ่ิมข้อ ๒๒ ในร่าง
ประกาศฯ ดั งนี้  “ในกรณีที่ ผู้ ขอรับ
อนุญาตสามารถประสานงานความถี่กับ
ข่ายงานดาวเทียมอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
จนกระทั่งผู้ขอรับอนุญาตสามารถส่ง
ดาวเทียมขึ้นไปใช้งานยังต าแหน่งวงโคจร
ดาวเทียม แต่ยังไม่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ ภายหลังผู้
ขอรับอนุญาตแจ้งให้ส านักงาน กสทช. 
ทราบถึงการน าดาวเทียมขึ้นใช้งานยัง
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่ได้ขออนุญาต
ไว้ ให้ กสทช. พิจารณาให้ผู้ขอรับอนุญาต
ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมได้ไป
พลางก่อน จนกระทั่งผู้ขอรับอนุญาตได้รับ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้น
สมบูรณ”์ 
 
 
 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๐/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๗. เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

๗.๑ การส่งเสริมการ
ลงทุนและพัฒนา
ดาวเทียมโดยคน
ไทย 

การก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตว่าผู้ประกอบการจะต้องส่งเสริมการลงทุน
และพัฒนาดาวเทียมโดยคนไทยและเทคโนโลยีของคนไทยเป็นล าดับแรก 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติก าหนด  นั้น  
เห็นว่าคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาดาวเทียม เป็นแต่เพียงคณะกรรมการ
ตามระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรีที่ ท า งานอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ งที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมายเท่านั้น ดังนั้น การที่ กสทช. จะอ้างหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติมาใช้จึงไม่เหมาะสม 

พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์
พิพัฒน์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawewuth.p@hotmail.
com 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ในการอนุญาตของ กสทช . 
จึงเห็นควรตัดข้อ ๓๐ ของร่างประกาศ
เดิมออก 

๗.๒ การท าประกันภัย  
All Risk 

ขอให้งดเว้นการท าประกันภัย All Risk ของดาวเทียมของส่วนความมั่นคง 
เนื่ องจากจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ในกรณีต้องแจ้ งข้อมูลที่มี 
ชั้นความลับในบางส่วนกับบริษัทประกันภัย 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
nuntapoom_s@rtaf. 
mi.th 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ท า ป ร ะ กั น ภั ย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับรัฐ จึงเสนอยืนยันตามร่าง
ประกาศฯ ข้อ ๓๐ ทั้ งนี้ ให้ เห็นควร
ปรับปรุงให้ถ้อยค าชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ “ผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องจัดท าประกันภัย
ค ว า ม เ สี่ ย ง ภั ย ทุ ก ช นิ ด  (All risks 
insurance)”  

๗.๓ การอนุญาต
ดาวเทียม
ต่างชาติให้ใช้
ข่ายงาน

การอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติมาใช้ข่ายงานดาวเทียมไทย ต้องให้
หน่วยงานด้านความม่ันคงสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานได้
เมื่อมีความจ าเป็น และต้องมี Gateway ที่สามารถควบคุมระงับสัญญาณ
ได้ในประเทศไทย 

๑. กรณทีี่ผู้ประกอบการต่างชาติจะมาใช้
ข่ าย งานดาว เที ยม ไทย  จะต้ องมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามที่ประกาศ
ฉบับนี้ก าหนด 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๑/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ดาวเทียมไทย ๒. กรณีดาวเทียม condo sat ในส่วน
ดาวเทียมที่เป็นสัญชาติอ่ืน จะต้องขอ
อนุญาตตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิ ธี การอนุญาตให้ ใช้ ช่ องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการใน
ประเทศ โดยจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขที่ประกาศดั งกล่ าวก าหนด 
ไว้ด้วย 

๘. การสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

๘.๑ การขอยกเลิก
การใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม
ขั้นสมบูรณ์ 

ข้อ ๓๒ เห็นควรปรับปรุงระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกต่อ กสทช. ล่วงหน้า
เป็นเวลาอย่างน้อยจาก ๓ ปีก่อนยุติการใช้งาน เป็น ๔ ปีก่อนยุติการใช้
งานเพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้เสนอไปส าหรับข้อ ๗.๓.๑ 
(๑) ของร่างแผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

แก้ไขข้อ ๓๒ ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดย
ปรับปรุงระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิก
ต่อ กสทช. ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 
๔ ปีก่อนยุติการใช้งาน 

๘.๒ การยกเลิกการใช้
สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม
ของ กสทช. 

การก าหนดระยะเวลาด าเนินการแก้ไขสัญญาณรบกวนตามข้อ ๓๓ (๒) 
ควรปรับปรุงให้เป็น “ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งส านักงาน กสทช. 
และผู้ได้รับอนุญาตฯ ได้หารือร่วมกัน” 

 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๒/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๙. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

๙.๑ การก าหนด
ค่าธรรมเนียมใน
การอนุญาต 

ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อาจไม่สามารถค านวณนับ ๑ Filing เป็น ๑ 
สิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมได้ เนื่องจากในแต่ละ Filling ย่อมมี
รายละเอียดที่แตกต่างกัน การได้ประโยชน์ จาก Filing ก็ย่อมแตกต่างกัน
ตัวย ดังนั้น กสทช. ควรพิจารณาถึงรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมด้วย นอกจากนั้น  ในการก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  
กสทช. จะต้องน าลักษณะการใช้ดาวเทียมมาประกอบการพิจารณาด้วย 
เนื่องจากหากเป็นกรณีการขอส่งดาวเทียมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ส ารวจโดยมิใด้หาก าไร ก็เป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุนมากกว่าการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

พลเรือเอกทวีวุฒิ  
พงศ์พิพัฒน์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawewuth.p@hotmail.
com 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก 
การก าหนดค่าธรรมเนียมได้ค านึงถึง 
ความเป็นธรรมส าหรับผู้ประกอบการที่
ขนาดหรื อการประกอบกิจการที่
แตกต่างกันแล้ว  จึ งมีการก าหนด
ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของรายได้
จากการประกอบกิจการดาวเทียม โดย
สามารถน ามาหักจากค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตฯ เมื่อได้รับสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ได้ จน
ครบจ านวนที่ช าระไว้หรือครบอายุ
ใบอนุญาต  
นอกจากนี้ หน่วยงานที่จะขออนุญาต
ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่
ไม่ได้ให้บริการเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตฯ 
 
 
 
 

mailto:tawwong@gistda.or.th
mailto:tawwong@gistda.or.th


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๓/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ค่าธรรมเนียมต้องก าหนดให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
แข่งขันกับต่างชาติที่มีต้นทุนด าเนินการต่ ากว่าตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียมโดยรวมของไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม
ประกอบกิจการโทรคมนาคร้อยละ ๑.๕ ค่าธรรมเนียมการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal Service 
Obligation) ร้อยละ ๒.๕ รวมแล้วเป็นร้อยละ ๔ ดังนั้นเมื่อก าหนด
ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมร้อยละ ๐.๒๕ จึงเป็นการเพิ่มค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการไทย
ต้องแบกรับทั้งสิ้น ร้อยละ ๔.๒๕% ซึ่งสูงกว่าในต่างประเทศที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่น้อยกว่า ร้อยละ ๑นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทย 
ยังมีภาระต้นทุนอ่ืนๆ ตามที่ร่างประกาศนี้ได้ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ก าหนดค่าธรรมเนียมรายปีโดยรวมแล้วไม่เกินร้อย
ละ ๑ และผู้ประกอบการสามารถน าค่าใช้จ่ายต่างๆ มาหักลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมได้  อนึ่ง ส านักงาน กสทช. อาจพิจารณาจัดตั้งคณะที่
ปรึกษาเพ่ือท าการศึกษาข้อมูลการก าหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมโดย
เทียบเคียงกับหน่วยงานอ านวยการต่างประเทศ  ( International 
Benchmark) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหรือปรับปรุงค่าธรรมเนียม
ให้เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเป็นร้อยละของ
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งหากรายได้
ไม่ ถึ ง  ๕  หมื่ นล้ านบาท ก็ จะ เสี ย
ค่าธรรมเนียมที่ต่ ากว่าร้อยละ ๑.๕ 
ดังนี้  

รายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต  
ร้อยละ 

๐ - ๑๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๐๐  -  ๕๐๐ ล้านบาท 
เกนิ ๕๐๐ -  ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกนิ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เกนิ ๑๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เกนิ ๒๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เกนิ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

๐.๑๒๕ 
๐.๒๕ 
๐.๕ 
๐.๗๕ 
๑.๐ 
๑.๒๕ 
๑.๕ 

ส า ห รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ร า ย ไ ด้ จ า ก 
การให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือน าไปใช้
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม  
(ค่าธรรมเนียม USO) ในอัตราร้อยละ 
๒.๕ ต่อปี  ของรายได้สุทธิหลังหัก
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายซึ่งจ่ายให้กับผู้รับ



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๔/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ใบอนุญาตราย อ่ืนหรือผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมในต่างประเทศร้อยละ 
๖๐ และยกเว้นรายได้สุทธิ ๔๐ ล้าน
บาทแรก  
   นอกจากนี้  ในการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมฯ ได้มีการศึกษาและ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมของหน่วยงานก ากับดูแล
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 บริษัทฯ ขอเสนอมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเพ่ือบรรจุใน 
ร่างประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียม ทั้ง ๓ ฉบับ อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้    
๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมโดยรวมที่เหมาะสม       
๒) เสนอให้สามารถหักรายได้จากการให้บริการในต่างประเทศออกจาก
รายได้ที่จะน ามาคิดค่าธรรมเนียม        
๓) เสนอให้สามารถน าค่าใช้จ่ายต้นทุนประกอบกิจการตามที่ร่างประกาศ
ก าหนดมาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ เช่น การจัดให้มีช่องสัญญาณ
ส าหรับการให้บริการสาธารณะประโยชน์ของรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การประสานงานความถี่  ค่า Cost Recovery ที่ต้องช าระส านักงาน 
วิทยุคมนาคมส าหรับการส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม เป็นต้น   

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก 
๑ . ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ ฯ  ไ ด้ ค า นึ ง ถึ ง 
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยแล้ว  
๒. ค่าธรรมเนียมนั้นมีการคิดรายได้จาก
การให้ บริ การทั้ ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
จากสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ดังกล่าว 
๓. ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้
ค านึงถึงปัจจัยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องรับภาระแล้ว จึงไม่สามารถ
ที่ จะน าค่ า ใช้ จ่ ายมาหั กลดหย่ อน
ค่าธรรมเนียมได้ 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๕/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๔) ให้สิทธิผู้ประกอบการไทยสามารถเว้นการช าระค่า Cost Recovery 
(Annual Free Entitlement) โดยให้ผู้ประกอบการไทยแต่ละรายเวียน
สลับใช้สิทธิในแต่ละปี 

๔. การให้สิทธิผู้ประกอบการไทย
สามารถยกเว้ นการช าระค่ า  Cost 
Recovery (Annual Free Entitlement) 
จะข้ึนอยู่กับนโยบายของ กสทช. ต่อไป 
โดยไม่ควรระบุไว้ในประกาศฯ เนื่องจาก
อาจมีความไม่แน่นอนส าหรับนโยบายของ 
ITU ว่าจะมีการอนุญาตให้ยกเว้นการ
ช าระค่า Cost Recovery (Annual Free 
Entitlement) อย่างต่อเนื่องหรือไม่  
 
อย่างไรก็ตาม ได้มีการเพ่ิมเติมข้อ ๓๘ 
ดังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล
ก า ร แ ข่ ง ขั น ห รื อ เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์
สาธารณะ กสทช. อาจพิจารณายกเว้น
หรื อลดหย่ อนค่ าธ รรม เนี ยมหรื อ
ค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม 
ทั้ งนี้  เ พ่ือเ พ่ิมความยืดหยุ่นในการ
พิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมของ 
กสทช. หากจ าเป็น 

๙.๒ การก าหนด
ระยะเวลาให้ช าระ

ข้อ ๓๔ (๑) การก าหนดระยะเวลาให้ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เมื่อได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมข้ันสมบูรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาตจาก

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก 
การช าระภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการอนุญาตจากส านักงาน 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๖/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ค่าธรรมเนียม ส านักงาน กสทช. นั้น ควรก าหนดให้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผู้
ได้รับอนุญาตได้สิทธิโดยสมบูรณ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันสมบูรณ์ 

areerat.s@cattelecom.
com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

กสทช.  จะท าให้ ผู้ รั บอนุญาตฯ มี
ระยะ เวลามากกว่ า  ในการช าระ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตฯ เมื่อได้รับ
สิทธิขั้นสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้
สิทธิโดยสมบูรณ์ในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม จะมีผลตั้งแต่วันที่ ITU บันทึก
ข่ายงานดาวเทียมลงใน MIFR 

การจ่ายค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ตามข้อ ๓๔ (๑) ควรเปลี่ยนจาก การจ่ายเมื่อได้รับสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ เป็น เมื่อได้น าดาวเทียมเข้าสู่ วงโคจร  
เพ่ือความสอดคล้องในทางปฏิบัติ 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามข้อ ๓๔ 
(๑) เป็นการจ่ ายเมื่ อได้ รั บสิทธิ ใน 
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 
และได้รับอนุญาตจาก กสทช. เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

๙.๓ ค่าธรรมเนียม
ส าหรับผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม
เพ่ือใช้ในการ
ให้บริการเชิง
พาณิชย์ 

เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพ่ือใช้ใน
การให้บริการเชิงพาณิชย์จะต้องมีการขออนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ผู้ได้รับอนุญาตจึงจะมีหน้าที่ช าระค่าประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียม USO การเก็บค่าธรรมเนียม 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมนั้นจะถือว่าเป็น 
การเก็บทีซ่้ าซ้อนกันหรือไม ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความซ้ าซ้อน 
เพราะค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ถือ
เป็ นมู ลค่ าของการใช้ สิ ทธิ ซึ่ ง เป็ น
ทรัพยากรของชาติ ซึ่งต้องน าส่งให้แก่รัฐ 
แต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เป็นการเก็บเพ่ือ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า รก า กั บ ดู แ ล  แล ะ

mailto:areerat.s@cattelecom.com
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๗/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ค่าธรรมเนียม USO จะน าไปใช้ ใน 
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 

๙.๔ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ส าหรับ
ภาครัฐ 

ดาวเทียมของรัฐใน NGSO (โดยเฉพาะ Low Earth Orbit) ทั้งที่มี
ดาวเทียมอยู่ในวงโคจรปัจจุบันและประสงค์ที่จะส่งดาวเทียมไปอยู่ในวง
โคจรในอนาคต ต้องช าระค่าพิจารณาค าขอรับอนุญาตฯ และวาง
หลักประกันการด าเนินการหรือไม่ มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือไม่ 
 

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawwong@gistda.or.th 
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข่ายงานดาวเทียมที่ 
กสทช . อนุญาตให้ส่งตั้งแต่เมษายน 
๒๕๖๒ ลงในภาคผนวก ค แล้ว โดย
ข่ายงานดังกล่าวจะได้รับการยกเว้น 
ค่ า พิ จ า ร ณ า ค า ข อ รั บ อ นุ ญ า ต 
หลั กประกั นการด า เ นิ นการตาม
ประกาศ และค่ า ธ รรม เนี ยมการ
อนุญาต ทั้ งนี้ ดาว เทียมของรั ฐ ใน 
NGSO ที่จะมีการขออนุญาตในอนาคต
จะไม่ได้มีสิทธิรับยกเว้นดังกล่าว 

ภาคผนวก ง อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทียม รวมถึงดาวเทียม ใน NGSO (โดยเฉพาะ Low Earth 
Orbit) ทั้งท่ีมีดาวเทียมอยู่ในวงโคจรปัจจุบันและประสงค์ที่จะส่งดาวเทียม
ไปอยู่ในวงโคจรในอนาคตหรือไม่ 

ค่าธรรมเนียมตามร่างประกาศฯ นี้
บังคับใช้กับการยื่นขอใช้สิทธิวงโคจร
ข่ายงานดาวเทียมใหม่เท่านั้น 

สทอภ. ขอให้มีการปรับปรุงยกเว้นค่าพิจารณาค าขออนุญาตและ 
การวางหลักประกันการด าเนินการให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลัก
เพ่ือกิจการของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA) 

ได้มีการแก้ไขข้อความในข้อ ๙ (๓.๒) 
เป็นดังนี้ “กรณีการขอรับอนุญาตเพ่ือ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือใช้

mailto:tawwong@gistda.or.th


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๘/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

พระราชด าริและเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา 
 
 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawwong@gistda.or.th 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
 

ง า น เ ฉ พ า ะ กิ จ  โ ด ย ไ ม่ ใ ช้ เ พ่ื อ 
การให้บริการเชิงพาณิชย์ เป็นจ านวน
ร้อยละสองจุดห้าของต้นทุนการสร้าง
ดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่ 
วงโคจร เว้นแต่เป็นการขอรับอนุญาต
ใช้งานเพ่ือการวิจัยและการศึกษา หรือ
เป็นการใช้ งานที่ ไม่แสวงหาก า ไร  
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องวางหลักประกัน”  
แต่ส าหรับค่าพิจารณาค าขออนุญาตจะ
ไม่มีการยกเว้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการด าเนินงานที่ผู้ขอรับอนุญาต
ทุกประเภทควรมีหน้าที่ต้องช าระ 
อย่ า ง ไ รก็ ดี  ก า รด า เ นิ นก ารขอ ง
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเป็นการด าเนินการเพ่ือ
แสวงหาก าไร จึงไม่สามารถยกเว้นค่า
พิจารณาค าขออนุญาตและการวาง
หลักประกันการด าเนินการ 

๑๐. บทเฉพาะกาล 

mailto:tawwong@gistda.or.th


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๒๙/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑๐.๑ การอนุญาตให้
ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมหลัง
สิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน 

บริษัทฯ เห็นว่าควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนให้มีการแข่งขันและ
สามารถเอ้ือให้มีผู้บริการรายใหม่เกิดขึ้นได้หลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ   

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

หลักเกณฑ์ตามร่ างประกาศฯ นี้ มี 
การส่ ง เสริมให้มีผู้ บริการรายใหม่
เกิดข้ึนได้อยู่แล้ว เนื่องจากร่างประกาศ
ฉบับนี้ได้มีการก าหนดให้ กสทช. ท าการ
ออกหลั ก เกณฑ์ ส า ห รั บ ข่ า ย ง า น
ดาวเทียมที่มีอยู่เดิมที่ไม่มีการใช้งาน
ตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศต่อไป ซึ่งจะเป็น
การเปิดให้ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามา
แข่งขันได ้

๑๐.๒ ดาวเทียม 
THEOS ๒  

สทอภ. ขอให้เ พ่ิมรายชื่อดาวเทียม THEOS ๒ และดาวเทียมอ่ืนใด 
ที่หน่วยงานด าเนินการหรือจะด าเนินการในอนาคตลงในภาคผนวก ค 
ผู้ใช้งานข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ที่มีอยู่เดิม แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tawwong@gistda.or.th 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๑. เห็นควรเพิ่มเติมข่ายงานดาวเทียมที่ 
กสทช . อนุญาตให้ส่งตั้งแต่เมษายน 
๒๕๖๒ (THEOS2 JAISAT-1 BBCSAT 
และ THAIIOT) ลงในภาคผนวก ค โดย
ส าหรับข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว ให้
มาด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ โดย
จะได้รับการยกเว้นค่าพิจารณาค า
ขอรั บ อนุญ าต  หลั กป ร ะกั น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต  

๑๐.๓ การอนุญาต
ข่ายงาน

ควรแก้ไขประเด็นการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตามการ
อนุญาตเดิม ให้ครอบคลุมกรณีข่ายงานดาวเทียมส าหรับดาวเทียมไทยคม 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ 
๑. เห็นควรแก้ไขข้อ ๔๐ (ข้อ ๓๙ เดิม) 

mailto:tawwong@gistda.or.th


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๓๐/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ดาวเทียมท่ีอยู่
ภายใต้สัญญา
สัมปทานหรือ
ตามค าพิพากษา
ของศาล  

๗ และ ๘ โดยบริษัทฯ ขอเสนอปรับปรุงข้อ ๓๙ ดังนี้ 
ข้อความเดิม: กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตาม
สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหรือผู้มีสิทธิในการ
ด าเนินกิจการตามค าพิพากษาของศาล ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม โดยให้มีสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามช่วง
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาหรือตามผลของค าพิพากษา แล้วแต่กรณี 

ข้อความที่เสนอปรับปรุง: กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการด าเนิน
กิจการตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหรือผู้มี
สิทธิในการด าเนินกิจการหรือให้บริการโดยใช้ดาวเทียมที่ใช้วงโคจรอยู่
ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ได้รับสิทธิในการใช้งานข่ายงานดาวเทียม
ตามภาคผนวก ข ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา ตาม
กฎหมาย หรือ จนกว่าอายุการใช้งานดาวเทียมนั้นๆ จะหมดอายุลง ให้ใช้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง 
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยให้มีสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมตามสัญญา หรือ ตามกฎหมาย หรือ ตามอายุการใช้
งานที่เหลืออยู่ของดาวเทียม แล้วแต่กรณี” 

brgd@thaicom.net 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

เพ่ือให้ครอบคลุมถึงดาวเทียมไทยคม ๗ 
และ ๘  ที่ ยั ง เป็ นข้ อ พิ พาทในชั้ น
อนุญาโตตุ ลาการ  ดั ง นี้  “กส ทช . 
พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ ในการ
ด าเนินกิจการตามสัญญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหรือผู้
มีสิทธิในการด าเนินกิจการตามค า
พิพากษาของศาล หรือได้มาซึ่งสิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมด้วยวิธีการ
อ่ืนตามกฎหมาย ให้ใช้สิทธิในการเข้า
ใช้ วงโคจรดาวเทียมตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเรื่อง แผนการบริหารสิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยให้มี
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตาม
ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา
หรือตามผลของค าพิพากษา โดยผล
ของกฎหมาย แล้วแต่กรณี” 
๒. เห็นควรแก้ไขข้อ ๔๑ (ข้อ ๔๐ เดิม) 
ของร่างประกาศฯ เพ่ือให้ครอบคลุมกรณี
ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๓๑/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ไม่สามารถคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สินได้
ก่อนสัมปทานสิ้นสุด หรือใช้วิธีการอ่ืนใด
ในการด าเนินการดังกล่าว เป็นดังนี้ 
“กสทช. จะพิจารณาด าเนินการอนุญาตผู้
ประกอบกิ จการหรื อผู้ ที่ ได้ รั บการ
คัดเลือกมอบสิทธิในการบริหารทรัพย์สิน
หลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศจากกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามที่ 
กสทช. ก าหนดตามข่ายงานดาวเทียมที่มี
การใช้งานร่วมกับดาวเทียมตามสัญญา
ดังกล่าว ทั้ งนี้  โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาตไม่เกินส าหรับแต่ละข่ายงาน
ดาวเทียมจนถึงวันสิ้นสุดอายุวิศวกรรม
ของดาวเทียมแต่ละดวง” 

๑๑. ประเด็นอ่ืน ๆ 

๑๑.๑ การใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม
เพ่ือใช้ในการ

การอนุญาตให้ผู้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นสามารถน า
ดาวเทียมขึ้นใช้งานได้ ซึ่งในเรื่องนี้ บริษัทฯ เห็นว่า ส านักงาน กสทช. ได้
แก้ไขข้อ ๑๓ แล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขในข้อ ๖ ซึ่งเป็นเงื่อนไขการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมเพ่ือใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์  ให้สอดคล้องกัน  

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
brgd@thaicom.net 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ ให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขตามข้อ ๒๑ 
 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม               ๓๒/๓๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ให้บริการเชิง
พาณิชย์ 

โดยบริษัทฯ ขอเสนอข้อความเพ่ือปรับปรุงในข้อ ๖ ดังนี้ 
ข้อความเดิม: ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพ่ือ
ใช้ ในการให้บริ การเชิ งพาณิชย์ จะต้องได้ รั บอนุญาตให้ ใช้ สิ ทธิ ใน 
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ข้อความที่เสนอปรับปรุง: ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมเพ่ือใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น แต่มีการประสานงานความถี่กับข่ายงาน
ดาวเทียมอ่ืนที่ เกี่ยวข้องและสามารถน าดาวเทียมขึ้นใช้งานได้  ทั้ งนี้ 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

 


