
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาตให้ใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติในการใหบ้ริการในประเทศ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการอนุญาต  
ให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย  เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติของผู้ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทยที่ เพ่ิมมากขึ้น  และเปิดโอกาส  
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมตา่งชาติในการใหบ้ริการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศของรัฐบาล   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๑๔/๒)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่   ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ดาวเทียมต่างชาติ”  หมายความว่า  ดาวเทียมสื่อสารประเภทวงโคจรประจ าที่  (Geostationary - 

Satellite  Orbit : GSO)  และดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่  (Non - Geostationary - Satellite  Orbit : NGSO)  
ที่ใช้สิทธิข่ายงานดาวเทียมของประเทศอื่น   

“การประกอบกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมต่างชาติ”  หมายความว่า  
การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร  
เชิงพาณิชย์โดยใช้ดาวเทียมต่างชาติแก่บุคคลอื่นทั่วไป 

“การอนุญาต”  หมายความว่า  การอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการ 
ในประเทศ 
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“ข่ายงานดาวเทียม  (Satellite  Network  Filing)”  หมายความว่า  ชุดข้อมูลที่แสดงสิทธิ 
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศสมาชิก  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการใช้งานคลื่นความถี่  
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม  และลักษณะทางเทคนิคของการใช้งาน  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกใช้ในการบริหารการใช้งานคลื่นความถี่และวงโคจรดาวเทียม 

ข้อ ๔ การอนุญาตตามประกาศฉบับนี้  ใช้บังคับกับผู้ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติในการประกอบกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารแก่บุคคลอื่น  รวมถึงผู้ประกอบกิจการ
ดาวเทียมต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย  ซึ่งต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์หรือกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์  แล้วแต่กรณี   

ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  หรือผู้ประสงค์  
จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ  จะต้องใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติจากผู้รั บอนุญาต 
ตามประกาศนี้เท่านั้น  เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖ 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

โดยมีสถานประกอบการในประเทศไทย 
(๒) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนโยบาย 

ที่รัฐก าหนด   
ข้อ ๖ ในการขอรับอนุญาต  ผู้ขอรับอนุญาตต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับการอนุญาตและแนบเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาต

ตามข้อ  ๗  พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าวและจัดท าข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวนอย่างละ  ๑  ชุด  
ด้วยตนเอง  ณ  ส านักงาน  กสทช. 

(๒) ช าระค่าพิจารณาค าขอรับอนุญาตเป็นเงินสดหรือเช็คที่สถาบันการเงินประเภท 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินสั่งจ่ายส านักงาน  กสทช.  ในอัตรา  
หนึ่งหมื่นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นค าขอ   

ในกรณีที่  กสทช.  เห็นสมควรอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการขอรับอนุญาตเพ่ือประโยชน์
ในการก ากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด  กสทช.  อาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ขอรับอนุญาตได้ 

ข้อ ๗ ผู้ขออนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้  กสทช.  พิจารณา  ดังนี้ 
(๑) เอกสารหลักฐานนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต  ดังนี้ 
 (๑.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
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 (๑.๒) หนังสือรับรองความเป็นไทยที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์  (ในกรณีประสงค์ 
จะประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง)   

 (๑.๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 
(๒) หนังสือรับรองการได้รับการแต่งตั้งหรือยินยอมให้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการดาวเทียม

ต่างชาติในการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทยและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  เช่น   
สัญญาเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม  บันทึกข้อตกลง  เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการของบริษัท   
(๔) ข้อมูลด้านการด าเนินการที่ผ่านมา  (ถ้ามี) 
(๕) ข้อมูลแผนการด าเนินงาน  แผนการตลาด   
(๖) ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 (๖.๑) ข้อมูลดาวเทียมต่างชาติ  เช่น  ชื่อดาวเทียม  ต าแหน่งวงโคจร  จ านวนช่องสัญญาณ  

คลื่นความถี่  ต าแหน่งที่ตั้งของสถานีควบคุมดาวเทียม  คุณภาพการให้บริการ  พ้ืนที่ให้บริการในประเทศไทย  
(footprint) 

 (๖.๒) คุณลักษณะของดาวเทียม  (Satellite  Specification)   
 (๖.๓) ชื่อเอกสารข่ายงานดาวเทียมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 (๖.๔) รูปลักษณะโครงข่ายและส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ 
 (๖.๕) ประเภทการให้บริการ 
ข้อ ๘ ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ส านักงาน  กสทช.  พิจารณาตรวจสอบแบบค าขอที่ระบุ   และเอกสารหลักฐาน 

ที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน 
(๒) หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นใช้ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง  

หรือไม่เพียงพอ  ส านักงาน  กสทช.  จะแจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และจะยังไม่พิจารณากลั่นกรองน าเสนอ  กสทช.  
จนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา 

(๓) ส านักงาน  กสทช.  จะพิจารณาตรวจสอบการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ 
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนโยบายที่รัฐก าหนด 

(๔) หากปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วน  ส านักงาน  กสทช.  จะด าเนินการพิจารณากลั่นกรอง  
เพื่อจัดท ารายงานการวเิคราะห์ความเหมาะสมของการการอนุญาตเพื่อเสนอให้  กสทช.  พิจารณาภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารค าขอรับอนุญาตครบถ้วน   

(๕) กรณีที่  กสทช.  พิจารณาเห็นควรให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการแก้ไขข้อเสนอ  ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นค าร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  กสทช.  หรือตามที่  กสทช.  ก าหนด  
เพื่อให้  กสทช.  พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
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(๖) กสทช.  อาจพิจารณาไม่อนุญาต  หากการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของ 
ผู้ขออนุญาต  มีผลกระทบด้านความมั่นคงของรัฐ  ด้านเศรษฐกิจ  หรือสังคม 

(๗) หาก  กสทช.  พิจารณาอนุญาตแล้ว  ให้ส านักงาน  กสทช.  แจ้งผลการพิจารณาให้ 
ผู้ขอรับอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่  กสทช.  มีมติอนุญาต  และให้ผู้รับอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขก่อนได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด   

ในกรณี  กสทช.  พิจารณาเห็นควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลา  และวิธีการอนุญาตเพ่ือประโยชน์ 
ในการก ากับดูแล  หรือประโยชน์สาธารณะอื่นใดก็สามารถกระท าได้ 

ข้อ ๙ สิทธิที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติแต่ละสิทธิ  เป็นการอนุญาต
หนึ่งสิทธิต่อการเป็นตัวแทนผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติแต่ละดวง  โดยผู้รับอนุญาตสามารถขอรับ
อนุญาตเพ่ือเป็นตัวแทนผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติได้หลายดวง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบการดาวเทียม
ต่างชาติสามารถมีตัวแทนในประเทศไทยได้หลายรายเช่นกัน 

กรณีดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่   (Non  -  Geostationary–Satellite  Orbit:  NGSO)   
ให้การอนุญาตหนึ่งสิทธิต่อการเป็นตัวแทนผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติหนึ่งสิทธิต่อระบบ 

ข้อ ๑๐ ผู้รับอนุญาตต้องรักษาไวซ้ึ่งคุณสมบตัิตามข้อ  ๕  และจะต้องปฏิบัตติามเงือ่นไข  ดังนี้ 
(๑) ผู้รับอนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและการก ากับดูแลของประเทศไทยทุกประการ  

และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ  ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
(data  privacy  protection)  รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (cyber  security)  หรือ
กฎระเบียบอื่นใด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่มีอยู่เดิม  รวมถึงกฎหมายที่จะประกาศเพ่ิมเติมหรือแก้ไข  
เพือ่บังคับใช้ต่อไปในอนาคต 

(๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องมีสถานีเชื่อมโยงโครงข่าย  (Gateway  หรือ  Uplink  station)   
ในประเทศไทย  ตามที่  กสทช.  ก าหนด 

(๓) การตั้งสถานีรับหรือส่งสัญญาณดาวเทียม  ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  
ข้อก าหนด  หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ  ที่  กสทช.  ก าหนด 

(๔) หากผู้รับอนุญาตใช้ดาวเทียมต่างชาติใช้เพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
จะต้องให้บริการกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จาก  กสทช.  เท่านั้น 

(๕) การก ากับดูแลเรื่องสื่อและเนื้อหา   
 (๕.๑) การให้บริการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพ่ือสื่อสาร

ข้อมูลเนื้ อหาไปยังสาธารณะให้ผู้ รับอนุญาตมีหน้ าที่ แ ละความรับผิดชอบในฐานะตัวกลาง  
(Intermediary  Liability)  ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแลเนื้อหาที่ เผยแพร่ 
ในราชอาณาจักรไทย  ตามที่  กสทช.  ประกาศก าหนด 
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 (๕.๒) ผู้รับอนุญาตต้องระงับการน าส่ง  การเชื่อมโยงสัญญาณ  หรือการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ  
ในราชอาณาจักรไทยทันทีเมื่อได้รับแจ้งว่าเนื้อหาขัดกฎหมาย  (Notice  and  Take  down) 

(๖) หากมีการเพ่ิมเติมการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมที่น ามาให้บรกิาร  ผู้รับอนุญาตตอ้งรายงาน
ให้  กสทช.  ทราบก่อนน ามาให้บริการ 

(๗) ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการใช้คลื่นความถี่   ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ 
ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวและรายงานให้  กสทช.  ทราบ  โดยทันที  พร้อมน าเสนอแนวทางแก้ไข
หรือเยียวยาความเสียหาย  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศด้วย 

ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในภาคผนวก 
ท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ  ในการให้บริการ
ในประเทศ  โดยค านวณจากจ านวนสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  (Filing)  ที่มีของดาวเทียม
ต่างชาติแต่ละดวง  ในกรณีของดาวเทียมวงโคจรประจ าที่  (GSO)  หรือแต่ละระบบในกรณีของดาวเทียม
วงโคจรไม่ประจ าที่  (NGSO)  เพ่ือให้บริการในประเทศไทย  และให้ช าระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการอนุญาตจากส านักงาน  กสทช.  ซึ่งหากพ้นก าหนดช าระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่า  
ผู้ได้รับอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขของประกาศนี้  และ  กสทช.  อาจยกเลิกการอนุญาตได้   

(๒) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศรายปี  
ให้ช าระปีละครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้  ให้ช าระเป็นรายนิติบุคคล 
ที่ได้รับการอนุญาต  โดยให้น ารายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียมที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีของผู้รับอนุญาต  มาค านวณค่าธรรมเนียมการอนุญาตรายปี  พร้อมน าส่งงบการเงิน
ประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย  และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจาก  
การประกอบกิจการดาวเทียมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถ
น าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้ผู้รับอนุญาตน าส่งงบทดลองแทน  ทั้งนี้  เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรอง 
งบการเงินประจ าปีแล้ว  ให้ผู้รับอนุญาตน าส่งงบการเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง   

การช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตรายปี  ให้น ามาหักจากค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการอนุญาต  
จนครบตามจ านวนค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการอนุญาตที่นิติบุคคลได้ช าระไว้  โดยในกรณีที่ยังไม่ครบ 
ตามจ านวนดังกล่าว  ให้ผู้รับอนุญาตได้รับการยกเว้นการช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตรายปี  จนครบ
อายุการอนุญาตโดยไม่สามารถเรียกคืนในส่วนที่ไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวได้  แต่ในกรณีที่ค่าธรรมเนียม
การอนุญาตรายปีเกินกว่าจ านวนค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการอนุญาตที่นิติบุคคลได้ช าระไว้  ให้ช าระ
เฉพาะส่วนที่เกินในปีนั้น  โดยในปีถัดไป  จึงช าระเต็มจ านวนเป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  
จากการประกอบกิจการดาวเทียม  จนครบอายุการอนุญาต 
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ส านักงาน  กสทช.  จะตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตรายปี  ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน  กสทช.  ได้รับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ตามกฎหมายรับรอง  หากส านักงาน  กสทช.  พบว่า  ผู้ได้รับอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตรายปี
ไว้ไม่ถูกต้อง  ส านักงาน  กสทช.  จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน  หรือ 
รับคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่ได้ช าระไว้เกิน  ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ทั้งนี้  
ส านักงาน  กสทช.  อาจให้ผู้รับอนุญาตน าส่งเอกสารหลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการพิจารณา
เพิ่มเติม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการช าระค่าธรรมเนียม 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาต  หรือช าระไม่ครบถ้วนตามจ านวน  
ที่พึงช าระภายในวันครบก าหนดช าระ  ผู้รับอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ในอัตรา
ร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวนเงินที่ค้างช าระ  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  นับแต่ 
วันถัดจากวันครบก าหนดช าระ  จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วน 

ข้อ ๑๒ การอนุญาตตามประกาศนี้  ให้มีระยะเวลาการอนุญาตห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จาก  กสทช. 

ข้อ ๑๓ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุการอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่ออายุและ
ช าระค่าด าเนินการค าขออนุญาตตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการ  
ต่ออายุเพ่ือเสนอต่อ  กสทช.  ประกอบการพิจารณาก่อนวันที่การอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
และในระหว่างการด าเนินการพิจารณาต่ออายุการอนุญาตให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้ได้รับอนุญาต
จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากส านักงาน  กสทช. 

ข้อ ๑๔ หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๐  หรือปรากฏข้อเท็จจริง
ในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาอันเป็นเท็จ  หรือมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือจ าเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  กสทช.  มีอ านาจระงับหรือยกเลิกการอนุญาตได้  โดยผู้ได้รั บอนุญาต 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๕ การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้ดาวเทียมตา่งชาติบนอากาศยานเพื่อให้บริการ
แก่ผู้โดยสาร  ให้ได้รับสิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศตามประกาศนี้  
โดยต้องแจ้งให้  กสทช.  ทราบ  ทั้งนี้   การด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ข้อ ๑๖ ผู้ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในกรณีดังต่อไปนี้  ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  จะต้องได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ เพ่ื อกิจการ 
วิทยุคมนาคม  หรือประกาศ  กสทช.  ที่เกี่ยวข้อง 
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(๑) กรณีการเชื่อมโยงสัญญาณหรือการติดต่อสื่อสารในกิจการวิทยุคมนาคมซึ่งเป็นการเฉพาะกิจ 
ที่มิใช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือ  
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  ดังนี้ 

 (๑.๑) การติดต่อสื่อสารของทบวงการช านัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูต  สถานเอกอัครสมณทูต  
สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  และสถานกงสุลที่จัดตั้งในประเทศไทย   

 (๑.๒) การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เพ่ือใช้ในระบบการค้นหาและกู้ภัยโดยใช้
ด าว เที ยม   (Satellite  Aided  Search  and  Rescue  System)  เช่ น   Emergency  Position  
Indicating  Radio  Beacon  (EPIRB)  Personal  Location  Beacon  (PLB)  และ  ELT  (Emergency  
Locator  Transmitter)  เป็นต้น 

 (๑.๓) การรับส่งข้อมูล  (Data)  เสียง  (Voice)  และภาพถ่ายจากดาวเทียม  (Image)  
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม  หรือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  และจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
และดาวเทียมระบุต าแหน่ง 

 (๑.๔)  การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาต  
และก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น   

 (๑.๕) การติดต่อสื่อสารผ่านระบบติดตามเรือ  Vessel  Monitoring  System  (VMS)  
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือประมง   

 (๑.๖) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น  ตามที่  กสทช.  ก าหนด 
(๒) กรณีการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว  ดังนี้ 
 (๒.๑) ภารกิจของพระราชวงศ์ 
 (๒.๒) ภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ 
 (๒.๓) ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร 
 (๒.๔) ภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขและการศึกษาวิจัย  ทดลอง  ทดสอบ 
 (๒.๕) ภารกิจเพื่ออารักขาบุคคลส าคัญในขณะมาเยือนประเทศไทย 
 (๒.๖) ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมส าคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ 
 (๒.๗) ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (๒.๘) ภารกิจซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนกับรัฐบาล 
 (๒.๙) ภารกิจซึ่งเป็นการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสาธารณะ 

และสังคม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี   
 (๒.๑๐) กรณีอื่นใดที่มีก าหนดระยะเวลาแน่นอนตามที่  กสทช.  ก าหนด 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๗ ให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของ  บริษัท  
กสท  โทรคมนาคม  จ ากัด  (มหาชน)  ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม   
เลขที่   ๓ก/๔๘/๐๐๒  ที่ มี อยู่ ในวันที่ ประกาศนี้ ใช้บั งคับ   ให้ ได้ รับอ นุญ าตตามประกาศนี้   
จนกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะสิ้นสุดลงในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๘ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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