
 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๑/๙ 
 

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

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  
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑. ภาพรวมประกาศ 

การใช้อ านาจของ 
กสทช. ในการจัดท า
ร่างประกาศท้ัง ๓ 
ฉบับ 

กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระ จัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุวัตรการให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมีส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยธุรการและมี
กฎหมายก าหนดขั้นตอนและกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน กสทช. จึงเป็น
หน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ของรัฐบาล  
ในการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของ กสทช. จึงต้องใช้กลไกในลักษณะ
การขอให้ กสทช. ชี้แจงการท างานตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. นั้น 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกฝ่าย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๗๔ จึงได้ก าหนดให้
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ไว้กับรัฐสภาและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้ ในการจัดท าประกาศต่าง ๆ ของ กสทช. 
จึงต้องมีความเป็นอิสระ ยึดหลักเกณฑ์ของกฎหมายและประโยชน์ของ

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

กา รด า เ นิ น ก า ร จั ดท า ป ร ะกา ศ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมทั้ง ๓ 
ฉบับ ๆ ของ กสทช. ได้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
แถลงไว้กับรัฐสภาและนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักเกณฑ์
ขอ งกฎหมายและประ โ ยชน์ ข อ ง
ประชาชนเป็นที่ตั้ง ไว้แล้ว  
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๒/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ประชาชนเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับรัฐสภา
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส าหรับในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ก็ย่อม
เป็นดุลพินิจ ของ กสทช. ในการพิจารณาน ามติดังกล่าวมาประกอบการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. ตามความเหมาะสม ต่อไป 

ผลกระทบกับผู้ใช้งาน
ดาวเทียม NGSO 

ผู้ใช้งานดาวเทียมใน NGSO (Low Earth Orbit) ทั้งท่ีมีดาวเทียมอยู่ในวง
โคจรปัจจุบัน และประสงค์ที่จะส่งดาวเทียมไปอยู่ในวงโคจรในอนาคต    
จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จาก ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ดาวเทียม ทั้ง 3 ฉบับ 

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

การใช้งานดาวเทียมทุกประเภทอยู่
ภายใตก้ารอนุญาตและก ากับดูแลตาม
ประกาศฯ ทั้ง 3 ฉบับ 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อ
ดาวเทียมของรัฐ 

ดาวเทียมของรัฐจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จาก ประกาศ กสทช. ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม ทั้ง 3 ฉบับหรือไม่ 

เนื้อหาร่างประกาศ ฯ บริษัทฯ ขอให้ส านักงานผู้ออกประกาศฯ พิจารณาเนื้อหาของร่างประกาศฯ 
ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
โดยที่รัฐไม่เสียประโยชน์  ไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่าและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

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

- 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๓/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๒. ขอบเขตประกาศ 

    

๓. รายละเอียดของสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย 

ดาวเทียม THEOS ๒ สทอภ. ขอให้เพ่ิมชื่อดาวเทียม THEOS ๒ ลงในภาคผนวก ก รายละเอียด
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ข้อ ๒.๑ รายละเอียด
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันต้น แนบท้ายประกาศนี้ 

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

ปรับเพิ่มชื่อข่ายงานดาวเทียม THEOS 
๒ ไว้ในภาคผนวก ก รายละเอียดสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของ
ประเทศไทย ข้อ ๒.๑ รายละเอียดสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น 
(เห็นควรยกเว้นประเด็นค่าธรรมเนียม 
ให้กับดาวเทียมที่มีการด าเนินการจัดส่ง
เอกสารข่ายงาน ระหว่าง เมษายน – 
ธ ันวาคม ๒๕๖๒ ภายหลังจาก พรบ. 
องค์กรมีผลใช้บังคับ) 

๔. แนวทางการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

 ควรมีการระบุหรืออาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในกรณีที่มีหน่วยงานอ่ืนมาขอ
ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น  และวงโคจรดาวเทียม         
ขั้นสมบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ  ตามที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนด  

ส านักยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมและการ
ป้องกันประเทศ 
ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 

ข่ายงานดาวเทียมหนึ่งข่ายงานจะต้องมี
ผู้ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียวเท่านั้น 
 
ในกรณีที่ดาวเทียมหนึ่งดวงมีการใช้งาน
มากกว่าหนึ่งสิทธิ แต่ละสิทธิจะได้รับ
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๔/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
bpsd.do@gmail.com 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

การอนุญาตแยกออกจากกันซึ่งอาจ
รวมทั้งสิทธิที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์และ
ไม่ได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วยก็ได้ 

๕. การสิ้นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม   

    

 

 

๖. แนวทางการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

การอนุญาตให้มีการ
ใช้สิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม 

ข้อ ๙.๔ และ ๙.๕ - เรื่องการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ขั้นต้น และ/หรือขั้นสมบรูณ์ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว  ซึ่ งประกาศนี้
ก าหนดให้รัฐน ามาจัดชุด (Package) และน ามาเปิดให้ผู้สนใจขอสิทธิใช้
งานวงโคจรดังกล่าวนั้น  ควรให้รวมถึงกรณีวงโคจรที่ได้มีผู้ได้รับอนุญาต
ครอบครองอยู่แล้วแต่ใช้วงโคจรนั้นอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐควร
น ามาเปิดให้ผู้สนใจขอรับสิทธิเพ่ือใช้งานส่วนที่มิได้ใช้งานนั้นด้วย เพ่ือให้
เกิดการบริหารและใช้งานทรัพยากรมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้
ประ โยชน์สู งสุ ดแก่ประเทศ  (ตั วอย่ า ง เช่น  หาก satellite filing
ประกอบด้วย ย่านความถี่ C-Band, Ku-Band  และ Ka-Band และ 
ผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้สร้างดาวเทียมหรือจะสร้างดาวเทียมใช้งานส าหรับ

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

รับไว้พิจาณาประกอบการจัดท า
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะการ
จัดชุด (package) ต่อไป 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๕/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ย่านความถี่ C-Band และ Ku-Band เท่านั้น รัฐสมควรที่จะจัดสรรย่าน
ความถี่ Ka- Band ที่เหลือให้กับผู้ประกอบการรายอื่น เป็นต้น)   

การรักษาไว้ซึ่งสิทธิใน
การ เ ข้ า ใช้ ว ง โคจร
ดาวเทียมในกรณีการ
อนุญาตเดิมก าลังจะ
สิ้นอายุ 

ส าหรับการรักษาไว้ซึ่ งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในกรณี 
การอนุญาตเดิมก าลังจะสิ้นอายุ บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. อนุญาตให้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมแก่ผู้ได้รับอนุญาตรายเดิมก่อน และ
เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตรายเดิมไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิต่อไป (First 
Right of Refusal) ส านักงาน กสทช. จึงด าเนินการคัดเลือกผู้รับอนุญาต
รายใหม่เข้ามาใช้สิทธิดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมและไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 
รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจในการลงทุนทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการ โดยหากผู้ประกอบการรายเดิมประสงค์ที่จะขอรับสิทธิต่อ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุญาตได้ ก็ควรได้รับสิทธิต่อไป ซึ่งเรื่อง
ดั งกล่ า ว ในต่ างประเทศ หน่ วยงานอ านวยการต่ างก็สนับสนุน
ผู้ประกอบการรายเดิมโดยให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอย่าง
ต่อเนื่อง หรือก าหนดให้มี First Right of Refusal มิฉะนั้นแล้ว การที่จะ
หาผู้ประกอบการไทยมารักษาวงโคจรให้กับประเทศจะเป็นไปได้ยาก  
ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อกิจการดาวเทียมภายใต้วงโคจรของ
ประเทศไทย และเรื่องดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขส าคัญข้อหนึ่งที่จะท าให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ 

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

การก าหนดให้มี First Right of 
Refusal ไม่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ การการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียม เป็น ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม  
 
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนระยะเวลา 
ให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการหรือ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ช้ ง า น 
(Satellite Operator) มาใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการอนุญาต
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
เป็ น เ วลาอย่ า งน้ อย  ๓  ปี  ก่ อนที่
ระยะเวลาการอนุญาตของผู้ ได้รับ
อนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ และให้เผื่อเวลา
ในการเตรียมการตามกระบวนการ

mailto:brgd@thaicom.net


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๖/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

บริษัทฯ ขอเสนอให้ เปลี่ยนระยะเวลาตามข้อ ๗.๓.๑ (๑) จากด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปีก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตของผู้
ได้รับอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ เป็นอย่างน้อย ๔ ปีก่อนที่ระยะเวลาการ
อนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ เนื่องจากการสร้างดาวเทียม
จ าเป็นต้องใช้เวลา ๓ ปีเป็นอย่างน้อย และควรเผื่อเวลาในการเตรียมการ
ตามกระบวนการพิจารณาสิทธิอีก ๑ ปี รวมทั้งสิ้น ๔ ปี 

พิจารณาสิทธิอีก ๑ ปี เป็น อย่างน้อย 
๔ ปี นั้น  
 
ประเด็นนี้ การก าหนดให้แล้วเสร็จเป็น
เวลาอย่างน้อย ๓ ปี นั้น ส านักงานฯ 
ได้ค านึ งถึ งกระบวนการพิจารณา
อนุญาตให้ครอบคลุมตามระยะเวลา
ดั ง กล่ า ว แล้ ว  จึ ง ค ว ร ยื น ยั น ต าม
หลักการเดิม 

แนวทางการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในกรณีวงโคจร
ดาวเทียมข้ันสมบูรณ์สิ้นสุดลงที่ก าหนดให้ส านักงาน กสทช. จัดท ารายงาน
ในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และด้านเศรษฐศาสตร์ เสนอ คณะกรรมการ 
กสทช. เพ่ือทราบ อาจพิจารณาเพ่ิมช่องทางการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
หรือรัฐสภาทราบเพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ  ซึ่ง 
คล้ายคลึงกับแนวทางในการสละสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่มีการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบ  

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

ยืนยันตามหลักการเดิม เนื่องจาก 
(ร่าง)ประกาศ ฉบับนี้ ด าเนินการตาม
มาตรา ๒๗ (๑๔)  
 
 
 

๗. การสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

    

mailto:bpsd.do@gmail.com


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๗/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๘. แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

    

๙. แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

การอนุญาตสิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมตามแผน 

ร่างประกาศฉบับนี้ระบุเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม ทั้งในส่วนการรักษา การได้มา การอนุญาตให้ใช้ และการ
สละสิทธิ 

ในส่วนการอนุญาตให้ใช้นั้น ได้ก าหนดแนวทางกรณีสิทธิการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมตามแผน ว่า กสทช. จะเปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกเมื่อมีผู้
ประสงค์ขอใช้สิทธิ (๔.๖ (๑) หน้า ๗) ซึ่ง เห็นว่า การที่จะน าสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใดออกอนุญาตให้ใช้นั้น ควรเป็นดุลพินิจของ 
กสทช. มิใช่น าออกอนุญาตเมื่อมีผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ ไม่เช่นนั้นแล้ว หากมี
ผู้ขอใช้สิทธิเพียงรายเดียว ก็จะไม่เกิดการแข่งขัน แต่ กสทช. ควรใช้กลไก
การประชาสัมพันธ์ว่า ควรที่จะมีการส่งดาวเทียมตาม สิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมนี้ และประกาศเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุญาต 

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

เนื่องจาก การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ตามแผน (Plan Band) จะสามารถ
ให้บริการได้ภายในประเทศ เท่านั้น จึง
ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือเหมาะแก่
การลงทุน  เมื่ อ เที ยบกับข่ ายงาน
ดาวเทียมที่ไม่ใช่ตามแผน (Non-Plan) 
ดังนั้น การก าหนดให้มีการคัดเลือกเมื่อ
มีผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผน (Plan 
Band) จะมีความสมเหตุสมผลกว่า จึง
ควรยืนยันตามหลักการเดิม 

การอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ
ในการด าเนินกิจการ
ตามการอนุญาตเดิม 

ควรแก้ไขเพ่ิมเติม ประเด็นการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตาม
การอนุญาตเดิม ให้ได้รับสิทธิในการใช้งานข่ายงานดาวเทียมในช่วงเวลาที่
เหลืออยู่ตามการอนุญาตเดิม ให้ครอบคลุมกรณีข่ายงานดาวเทียมส าหรับ
ดาวเทียมไทยคม ๗ และ ๘ โดยบริษัทฯ ขอเสนอ 
๑. ปรับปรุงข้อ ๙.๗ ดังนี้ 

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

เห็นควรปรับข้อ ๙.๗ ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียม ข้อ ๓๙  
 

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


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๘/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ข้อความเดิม: ข้อ ๙.๗ ให้ กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการ
ด าเนินกิจการตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
หรือผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตามค าพิพากษาของศาล ได้รับสิทธิใน
การใช้งานข่ายงานดาวเทียมตามภาคผนวก ข ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ตามสัญญาหรือตามผลของค าพิพากษา แล้วแต่กรณี 
ข้อความที่เสนอปรับปรุง: ข้อ ๙.๗ ให้ กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ
ในการด า เนินกิจการตามสัญญาด า เนินกิจการดาวเทียมสื่ อสาร
ภายในประเทศ หรือผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการหรือให้บริการโดยใช้
ดาวเทียมท่ีใช้วงโคจรอยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ได้รับสิทธิในการใช้
งานข่ายงานดาวเทียมตามภาคผนวก ข ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตาม
สัญญาตามกฎหมายหรือจนกว่าอายุการใช้งานดาวเทียมนั้นๆ จะหมดอายุ
ลง ทั้งนี้ การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ หรือตามกฎหมาย นั้น  
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ในการนี้ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่
และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ 
๒. แก้ไขชื่อภาคผนวก ข ดังนี้ 
ข้อความเดิม: ภาคผนวก ข รายละเอียดเกี่ยวกับข่ายงานดาวเทียมที่มีการ
ใช้งานตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
ข้อความที่เสนอปรับปรุง: ภาคผนวก ข รายละเอียดเกี่ยวกับข่ายงาน
ดาวเทียมท่ีมีการใช้งานอยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนีใ้ห้ปรับปรุงเนื้อหาภายในภาคผนวกให้สอดคล้องกันด้วย 

 
 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม                ๙/๙ 
 

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

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑๐. ประเด็นอ่ืน ๆ 

สถานะของข่ายงาน
ดาวเทียม THAICOM-
P3 

๑. สถานะของข่ายงานดาวเทียม THAICOM-P3 ในภาคผนวก ก ตาม
ตารางข้อ ๒.๒ ซึ่งถูกจัดเป็นข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์แล้ว มีความไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากร่างประกาศก าหนดให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์จะต้องได้รับการแจ้งจดทะเบียนและบันทึกไว้ใน
ทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ (MIFR) แต่สถานะของข่ายงาน
ดาวเทียม THAICOM-P3 ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ
โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จึงยังไม่ได้รับการบันทึกไว้ใน 
MIFR จึงยังไม่เข้าข่ายของข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมข้ันสมบูรณ์ ดังนั้นข่ายงานดาวเทียม THAICOM-P3 จึงควร
ถูกบรรจุไว้ในตารางข้อ ๒.๑ ของภาคผนวก ก ซึ่งแสดงข่ายงานดาวเทียมที่
ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันต้น      
๒. สถานะของข่ายงานดาวเทียม THAICOM-P3 ในภาคผนวก ข ซึ่งถูก
จัดเป็นข่ายงานดาวเทียมที่มีการใช้งานตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารในประเทศ เนื่องจากกระทรวงฯ ยังไม่ได้มอบสิทธิในการใช้ข่ายงาน
ดาวเทียมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ดังนั้น ข่ายงานดาวเทียม THAICOM-P3  
จึงยังมิใช่ข่ายงานดาวเทียมที่มีการใข้งานตามสัญญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารในประเทศ  

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

๑. ปรับแก้สถานะข่ายงานดาวเทียม 
THAICOM-P3 ที่ปรากฏใน
ภาคผนวก ก ตามตารางข้อ ๒.๒ ซึ่ง
ถูกจัดเป็นข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ขั้นสมบูรณ์แล้ว เป็น ข่ายงาน
ดาวเทียมที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมข้ันต้น 

๒. ป ร ะ ส า น ง า น ก ร ะ ท ร ว ง  DE 
พิ จ า รณาสถานะของข่ า ย ง าน 
ดาวเทียม THAICOM-P3 อีกครั้ง
หนึ่ง ว่ามีการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

 


