
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาตให้ใช้สิทธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียม 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประเทศชาติและประชาชนตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๔/๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม”  หมายความว่า  สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐ

ได้รับหรือมีอยู่ในการส่งดาวเทยีมเข้าสู่วงโคจรตามข้อบังคบัวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขัน้ตน้”  หมายความวา่  สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

ที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยได้แจ้งขอใช้ข่ายงานดาวเทียมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและอยู่ใน
ขั้นตอนการจัดพิมพ์ข้อมูลล่วงหน้าหรือขั้นตอนการประสานงานคลื่นความถี่  แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งจดทะเบียน
และบันทึกไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ  (Master  International  Frequency  Register - MIFR)  
แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU) 

“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์”  หมายความว่า  สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมที่ประเทศไทยได้รับเมื่อข่ายงานดาวเทียมได้รับการแจ้งจดทะเบียนและบันทึกไว้ในทะเบียน
ความถี่หลักระหว่างประเทศ  (Master  International  Frequency  Register - MIFR)  แห่งสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU) 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 
ขอบเขตการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะด าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐได้รับสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจะต้องขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้  ตามหลักการมาก่อนได้รับสิทธิในการ
พิจารณาก่อน  โดยสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมสามารถแบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

(๑) สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น 
(๒) สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 
ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผน  (Plan)  และสิทธิ 

ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส าหรับข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่ เดิมที่ ไม่มีการใช้งานตามสัญญา  
ด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  จะประกาศ
ก าหนดต่อไป 

ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียมเพ่ือใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์  
จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใชว้งโคจรดาวเทียม 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับอนุญาตเพื่อใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(๒) มีสถานประกอบการในประเทศไทย 
(๓) ต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับอนุญาตเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือใช้งานเฉพาะกิจ  โดยไม่ใช้  

เพื่อการให้บริการเชิงพาณิชย์  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) เป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  และต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

้หนา   ๔๐
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หมวด  ๓ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น 

 
 

ข้อ ๙ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น  ในวันที่ยื่นค าขอ  
ผู้ขอรับอนุญาตต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลค าขอรับอนุญาต  ตามข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ก   
ท้ายประกาศนี้ต่อส านักงาน  กสทช. 

(๒) ช าระค่าพิจารณาค าขอรับอนุญาตเป็นเงินสดหรือเช็คที่สถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินสั่งจ่ายส านักงาน  กสทช.  ในกรณี  ดังนี้ 

 (๒.๑) การขอรับอนุญาตเพื่อใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์  จ านวนหนึ่งหมื่นบาท 
 (๒.๒) การขอรับอนุญาตเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพื่อใช้งานเฉพาะกิจ  จ านวน

ห้าพันบาท 
ทั้งนี้  เงินค่าพิจารณาค าขอรับอนุญาตดังกล่าวยังไม่รวมภาษีตามที่กฎหมายก าหนดและผู้ขอรับ

อนุญาตไม่สามารถเรียกคืนได้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
(๓) วางหลักประกันการด าเนินการตามประกาศนี้เป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินสั่งจ่ายส านักงาน  กสทช.  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่  
ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน  กสทช.  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ  หรือหนังสือค้ าประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  ดังนี้ 

 (๓.๑) กรณีการขอรับอนุญาตเพื่อใช้ในการให้บริการเชิงพาณิชย์  เป็นจ านวนร้อยละห้า
ของต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร 

 (๓.๒) กรณีการขอรับอนุญาตเพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือใช้งานเฉพาะกิจ  
โดยไม่ใช้เพ่ือการให้บริการเชิงพาณิชย์  เป็นจ านวนร้อยละสองจุดห้าของต้นทุนการสร้างดาวเทียมและ
การน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร  เว้นแต่เป็นการขอรับอนุญาตใช้งานเพ่ือการวิจัยและการศึกษา  หรือ  
เป็นการใช้งานที่ไม่แสวงหาก าไรของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องวางหลักประกัน 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับเอกสารค าขอรับอนุญาตตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้ส านักงาน  กสทช.  พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารค าขอรับอนุญาตกับประกาศ  กสทช.  ที่เกี่ยวข้อง  ข้อบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  และแผนความถี่วิทยุ  
กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับอนุญาตมีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน  ให้ส านักงาน  กสทช.   

้หนา   ๔๑
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เสนอค าขอรับอนุญาตนั้นต่อ  กสทช.  เพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารค าขอ  
รับอนุญาตครบถ้วน 

กรณีเอกสารค าขอรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณา  
ให้ส านักงาน  กสทช.  แจ้งผู้ขอรับอนุญาตให้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยส านักงาน  กสทช.  จะไม่เสนอค าขอรับอนุญาตนั้นต่อ  กสทช.  เพื่อพิจารณา
จนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน 

การพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  กสทช.  จะค านึงถึงความเป็นไป
ได้ที่ผู้ขอรับอนุญาตจะสามารถด าเนินการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้จริงเป็นอย่างน้อย  หาก  กสทช.  
พิจารณาอนุญาตแล้ว  ให้ส านักงาน  กสทช.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่  กสทช.  มีมติอนุญาต  และจะส่งเอกสารค าขอรับอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศด าเนินการต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  กสทช.  มีมติดังกล่าว 

ส่วนที ่ ๒ 
การด าเนนิการใหไ้ดม้าซึง่สทิธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตจะสามารถใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นตั้งแต่วันที่สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศได้รับข้อมูลค าขอที่เกี่ยวข้อง  (Date  of  Receipt)  ส าหรับการตีพิมพ์
ข้อมูลล่วงหน้า  (Advance  Publication  Information:  API)  ส าหรับข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวใน  
BR  International  Frequency  Information  Circular  (BR-IFIC)  โดยส านักงาน  กสทช.  จะแจ้ง
ยืนยันการได้รับค าขอให้ผู้รับอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศตีพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวใน  BR  International  Frequency  Information  Circular  (BR-IFIC)  
ทั้งนี้  หากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศปฏิเสธค าขอ  ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุดลง   

กรณีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแจ้งให้แก้ไขค าขอเพ่ิมเติม  ให้ส านักงาน  กสทช.  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นการแกไ้ขค าขอในรายละเอียด  ให้ส านักงาน  กสทช.  ส่งค าขอที่ได้รับการแกไ้ข
แล้วให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  โดยไม่ต้องน าเสนอให้  กสทช.  พิจารณาอีกครั้ง 

(๒) กรณีที่เป็นการแก้ไขค าขอในสาระส าคัญในประเด็น  ดังนี้   
 (๒.๑) มีการเพ่ิมคลื่นความถี่ใช้งาน 
 (๒.๒) มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม   
 (๒.๓) มีการเพ่ิมพื้นที่ให้บริการ  (Coverage  Area) 
ให้ส านักงาน  กสทช.  น าเสนอค าขอที่ได้รับการแก้ไขแล้วให้  กสทช.  พิจารณาอีกครั้งก่อนส่งให้

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศต่อไป 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นได้รับสิทธิในการติ ดต่อ
ประสานงานในระดบัปฏิบัติการกับผู้ให้บริการดาวเทียมในประเทศและต่างประเทศ  (operator-to-operator)  
รวมทั้งอาจร้องขอให้มีการประชุมประสานงานคลื่นความถี่ในระดับหน่วยงานอ านวยการ  หากจ าเป็น 

ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นสามารถน าดาวเทียม 
ขึ้นใช้งานได้  โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายงานดาวเทียมอื่นและต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  
ของข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ข้อ ๑๔ การอนุญาตให้ใช้สิทธใินการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นมีระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (Regulatory  Period)  หรือจนกว่าข่ายงาน
ดาวเทียมดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์   

ส่วนที ่ ๓ 
การด าเนนิการภายหลงัการมีสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้รับอนุญาตจะต้องด าเนินการส่งเอกสารรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ 
ตามภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้ต่อส านักงาน  กสทช.  ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด  
โดยส านักงาน  กสทช.  จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาจากแผนการด าเนินการที่ผู้รับอนุญาตส่งเมื่อยื่น  
ค าขอรับอนุญาต  และจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบพร้อมกับการแจ้งยืนยันการอนุญาตตามข้อ  ๑๑   

หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถส่งเอกสารข้างต้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเหตุผลให้ส านักงาน  กสทช.  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดส่ง   
หากส านักงาน  กสทช.  ไม่ได้รับแจ้งเหตุผลภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าวสิ้นสุดลง  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตแจ้งเหตุผลให้ส านักงาน  กสทช.  
ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงาน  กสทช.  จะด าเนินการหารือร่วมกับผู้รับอนุญาตและ
พิจารณาปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งเอกสารตามภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้  ตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน  ดังนี้ 
(๑) ประสานงานการใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกับกิจการอื่นของประเทศไทย 
(๒) จัดท าข้อคิดเห็นหรือค าขอประสานงาน  เมื่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้มี 

การตีพิมพ์  BR  International  Frequency  Information  Circular  (BR-IFIC)  แต่ละครั้ง  และมี
ข่ายงานดาวเทียมที่อาจก่อการรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต  ภายใน
ระยะเวลาตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(๓) จัดท าค าชี้แจงต่อข้อคิดเห็นหรือข้อร้องขอของหน่วยงานอ านวยการประเทศสมาชิกอื่น 
ที่มีต่อข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากส านักงาน  กสทช. 

(๔) ประสานงานกับผู้รับอนุญาตให้ใช้ข่ายงานดาวเทียมอื่นที่มีโอกาสก่อให้เกิดการรบกวน  
ซึ่งกันและกัน 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๗ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการส่งค าขอแจ้งจดทะเบียนข่ายงานดาวเทียม  ส่งค าขอแจ้ง
ยืนยันการใช้งานดาวเทียมจริง  (Bringing  into  Use)  และส่งค าขอแจ้งข้อมูล  Administrative  Due  Diligence  
ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ส่วนที ่ ๔ 
การด าเนนิการใหไ้ดม้าซึง่สทิธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๘ ในการแจ้งจดทะเบียนต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิ  
ในการเข้าใช้วงโคจรขั้นสมบูรณ์  ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งความประสงค์โดยส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูล  
ทางเทคนิคตามข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้  ต่อส านักงาน  กสทช. 

ข้อ ๑๙ เมื่อส านักงาน  กสทช.  ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางเทคนิคแล้ว  
ให้ส านักงาน  กสทช.  พิจารณาส่งเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคส าหรับการแจ้งจดทะเบียน  
ให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศด าเนินการต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

หากปรากฏว่าเอกสารและขอ้มูลทางเทคนิคไม่ครบถว้น  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่เพียงพอ  ส านักงาน  
กสทช.  จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตจัดส่งเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 

ข้อ ๒๐ ส านักงาน  กสทช.  จะเสนอให้  กสทช.  พิจารณายืนยันสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศตีพิมพ์
ข้อมูล  Part  II-  S  ลงใน  BR  International  Frequency  Information  Circular  (BR-IFIC) 

ทั้งนี้  ผู้รับอนุญาตจะสามารถใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่
สหภาพโทรคมนาคมบันทึกข้อมูลข่ายงานดาวเทียมลงในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ   
(Master  International  Frequency  Register - MIFR) 

กรณีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศตรวจสอบค าขอแจ้งจดทะเบียนแล้วเห็นว่าเอกสาร
แจ้งจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  (Unfavorable  Finding)  ให้ส านักงาน  กสทช.  ด าเนินการ
แจ้งผู้รับอนุญาตเพ่ือแก้ไขเอกสารแจ้งจดทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศก าหนด 

ข้อ ๒๑ เมื่อ  กสทช.  ได้ยืนยันสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ให้แก่ผู้ขอรับ
อนุญาตแล้ว  ให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมีระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปีนับแต่  
เมื่อประเทศไทยได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 

ทั้งนี้  ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ดังกล่าว  
มีอายุไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตสามารถประสานงานความถี่กับข่ายงานดาวเทียมอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งผู้ขอรับอนุญาตสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปใช้งานยังต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม   
แต่ยังไม่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์  ภายหลังผู้ขอรับอนุญาตแจ้งให้ส านักงาน  
กสทช.  ทราบถึงการน าดาวเทียมขึ้นใช้งานยังต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่ได้ขออนุญาตไว้  ให้  กสทช .  
พิจารณาให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมได้ไปพลางก่อน  จนกระทั่งผู้ขอรับ
อนุญาตได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 

ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับอนุญาตได้น าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและประเทศไทยได้แจ้งยืนยันการใช้งาน
ดาวเทียมจริง  (Bringing  into  Use)  ต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและประเทศไทยได้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์  ส านักงาน  กสทช.  จะคืนหลักประกันการด าเนินการ  
ตามประกาศนี้ให้แก่ผู้รับอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศตีพิมพ์
ข้อมูลเงื่อนไขดังกล่าวใน  BR  International  Frequency  Information  Circular  (BR-IFIC) 

ส่วนที ่ ๕ 
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทยีม 

 
 

ข้อ ๒๔ เมื่อผู้ขอรับอนุญาตสามารถประสานงานความถี่กับข่ายงานดาวเทียมอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งผู้ขอรับอนุญาตสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปใช้งานยังต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม 
ตามข่ายงานดาวเทียมที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้กับส านักงาน  กสทช.  หรือเมื่อประเทศไทยได้รับสิทธิ  
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์  ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการใช้งานข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว  
อย่างต่อเนื่องและรายงานสถานการณ์ใช้งานให้ส านักงาน  กสทช.  ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๒๕ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อการควบคุมดาวเทียมต้องด าเนินการยื่น
ค าขออนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๒๖ ผู้รับอนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการก ากับดูแลของไทยทุกประการ  
(Exclusive  Jurisdiction)  และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ  ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  (Data  Privacy  Protection)  รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (Cyber  Security)  
หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เหมาะสมและจ าเป็น 

ข้อ ๒๗ ผู้รับอนุญาตจะต้องมีสถานีควบคุมดาวเทียม  (Telemetry,  Tracking,  Command  
and  Monitoring - TTC&M)  ในประเทศไทย  และต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการควบคุม 
โดยรัฐบาลไทย 

ข้อ ๒๘ ผู้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพ่ือใช้ในการให้บริการ 
เชิงพาณิชย์จะต้องจัดให้มีช่องสัญญาณส าหรับการให้บริการสาธารณะและประโยชน์ของรัฐ   
(State  Use  and  Public  Services) 
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ข้อ ๒๙ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายและ 
มีพันธกรณีทางระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นวัตถุอวกาศ  ตามที่ก าหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ 

ข้อ ๓๐ ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด  (All  risks  insurance)   
ข้อ ๓๑ ผู้รับอนุญาตจะต้องเสนอให้มีแนวทางการพิจารณาเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้  

วงโคจรดาวเทียมว่าต้องมีการประเมิน  ประโยชน์  ภาระค่าใช้จ่าย  และความคุ้มค่าที่จะเกิดกับรัฐ  
(Cost-Benefit  Analysis)  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการยกเลิกข่ายงาน
ดาวเทียมที่ไม่มีความคุ้มค่า  หรือไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุการอนุญาตให้ใชส้ิทธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียม 

 
 

ข้อ ๓๒ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นที่ประสงค์จะขอยกเลิก  
การใช้สิทธิดังกล่าว  จะต้องขออนุญาตต่อ  กสทช.  ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนยุติการใช้งาน  
โดย  กสทช.  จะริบหลักประกันการด าเนินการตามประกาศนี้ที่ผู้รับอนุญาตวางไว้ตามข้อ  ๙  (๓) 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ที่ประสงค์จะขอยกเลิก 
การใช้สิทธิดังกล่าว  จะต้องขออนุญาตต่อ  กสทช.  ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสี่ปีก่อนยุติการใช้งาน   

กรณี ผู้ รับอนุญาตขอยกเลิกการใช้สิทธิในการเข้ าใช้วงโคจรดา วเทียม  ให้   กสทช.   
ริบหลักประกันการด าเนินการตามข้อ  ๙  (๓)  เว้นแต่กรณีที่ส านักงาน  กสทช.  ได้คืนหลักประกัน 
ให้แก่ผู้รับอนุญาตแล้ว  ผู้รับอนุญาตต้องช าระค่าปรับตามที่  กสทช.  ก าหนดตามความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นจริงเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกัน 

ข้อ ๓๓ กสทช.  จะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวงโคจรดาวเทียมในกรณี  ดังนี้ 
(๑) ผู้รับอนุญาตไม่ด าเนินการตามกระบวนการและระยะเวลาที่ข้อบังคับวิทยุของสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศก าหนดไว้  จนส่งผลให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยกเลิกสิทธิ  
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของผู้รับอนุญาต 

(๒) ผู้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายงานดาวเทียมอื่น  โดยผู้รับอนุญาตไม่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการรบกวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด   

(๓) ผู้รับอนุญาตกระท าการใด ๆ  ที่ขัดกับเงื่อนไขของประกาศนี้และไม่ด าเนินการแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด 

(๔) ผู้รับอนุญาตใช้งานไม่ตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่าง
ประเทศ  (Master  International  Frequency  Register - MIFR)  และผู้รับอนุญาตไม่ยุติการใช้งาน
หรือไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด 

กรณี  กสทช.  ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้รับอนุญาต  ให้  กสทช.  
ริบหลักประกันการด าเนินการตามข้อ  ๙  (๓)  เว้นแต่กรณีที่ส านักงาน  กสทช.  ได้คืนหลักประกัน 
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ให้แก่ผู้รับอนุญาตแล้ว  ผู้รับอนุญาตต้องช าระค่าปรับตามที่  กสทช.  ก าหนดตามความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริงเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกัน 

ทั้งนี้  การยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้รับอนุญาตตาม  ๓๓  (๑)   
หากผู้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่อย่างเต็มที่แล้ว  ให้  กสทช.  
งดเว้นการริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับตามวรรคสอง 

หมวด  ๕ 
ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม  ตามอัตราที่ก าหนดในภาคผนวก  ค  ท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเมื่อได้รับสิทธิในการ  
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์   ให้ช าระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งการอนุญาต  
จากส านักงาน  กสทช.  โดยหากพ้นก าหนดช าระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่าผู้รับอนุญาตก ระท าผิด
เงื่อนไขของประกาศนี้และ  กสทช.  อาจยกเลิกการอนุญาตได้   

(๒) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี  ให้ช าระปีละครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้  ให้ช าระเป็นรายนิติบุคคลที่ได้รับ  
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมโดยให้น ารายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ดาวเทียมที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีของผู้รบัอนญุาต  มาค านวณค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี  พร้อมน าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตามกฎหมาย  และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดาวเทียมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีรับอนญุาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว  ให้ผู้รับอนุญาตน าส่งงบทดลองแทน  
ทั้งนี้  เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจ าปีแล้ว  ให้ผู้รับอนุญาตน าส่ง  
งบการเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง   

การช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปีให้น ามา 
หักจากค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเมื่อได้รับสิทธิในการเข้าใช้  
วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ได้  จนครบตามจ านวนค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้  
วงโคจรดาวเทียมเมื่อได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ที่นิติบุคคลได้ช าระไว้   
โดยในกรณีที่ยังไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว  ให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
ได้รับการยกเว้นการช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี   
จนครบอายุการอนุญาตโดยไม่สามารถเรียกคืนในส่วนที่ไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวได้  แต่ในกรณีที่
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปีเกินกว่าจ านวนค่าธรรมเนียม  
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การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเมื่อได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
ขั้นสมบูรณ์ที่นิติบุคคลได้ช าระไว้  ให้ช าระเฉพาะส่วนที่เกินในปีนั้น  โดยในปีถัดไป  จึงช าระเต็มจ านวน
เป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียมจนครบอายุการอนุญาต  
หากมิได้มีการขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพิ่มเติม 

ส านักงาน  กสทช.  จะตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน  กสทช.  ได้รับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
รับรอง  หากส านักงาน  กสทช.  พบว่า  ผู้รับอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมอนุญาตไว้ไม่ถูกต้อง  
ส านักงาน  กสทช.  จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน  หรือรับคืน
ค่าธรรมเนียมอนุญาตในส่วนที่ได้ช าระไว้เกิน  ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
ทั้งนี้  ส านักงาน  กสทช.  อาจให้ผู้รับอนุญาตน าส่งเอกสารหลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณาเพ่ิมเติม  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการช าระค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๓๕ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการช าระค่าใช้จ่ายตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
เรียกเก็บ  ภายในวันครบก าหนดช าระตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศก าหนด 

ข้อ ๓๖ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน 
คลื่นความถี่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  จะประกาศก าหนดต่อไป 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมไม่ช าระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย  หรือช าระไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่พึงช าระภายในวันครบก าหนดช าระ  ผู้รับอนุญาต 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวนเงินที่ค้างช าระ  
โดยเศษของเดือนให้นบัเปน็หนึ่งเดือนนบัแตว่นัถดัจากวันครบก าหนดช าระ  จนกว่าจะช าระคา่ธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายครบถ้วน 

ข้อ ๓๘ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการแข่งขันหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  กสทช.   
อาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๓๙ กสทช.  จะด าเนินการอนุญาตผู้ใช้งานข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทยประเภท  
วงโคจรไม่ประจ าที่ที่ มี อยู่ เดิม   ตามภาคผนวก  ง   ท้ ายประกาศนี้   ให้ ใช้สิทธิ ในการเข้ าใช้ 
วงโคจรดาวเทียมที่มีการใช้งานดังกล่าว  โดยมีระยะเวลาการอนุญาตสิบห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผล  
ใช้บังคับ  ซึ่งผู้ใช้งานข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวจะต้องขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ตามประกาศนี้  โดยให้ได้รับการยกเว้นค่าพิจารณาค าขอรับอนุญาต  หลักประกันการด าเนินการ 
ตามประกาศและค่าธรรมเนียมการอนุญาต 

ข้อ ๔๐ กสทช.  จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตามสัญญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหรือผู้มีสิทธิในการด าเนินกิจการตามค าพิพากษาของศาล  หรือได้ มา 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมด้วยวิธีการอื่นตามกฎหมาย  ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  ว่าด้วยแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  โดยให้มีสิทธิในการเข้ าใช้วงโคจร
ดาวเทียมตามช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาหรือโดยผลของกฎหมาย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๑ กสทช.  จะพิจารณาอนุญาตผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบสิทธิในการบริหาร
ทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจากกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ให้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามที่  กสทช.  ก าหนด  ทั้งนี้   
โดยมีระยะเวลาการอนุญาตไม่เกินวันสิ้นสุดอายุวิศวกรรมของดาวเทียมแต่ละดวง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 
ภาคผนวก ก 

เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับการขออนุญาต 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชส้ิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม) 
________________________ 

ข้อ ๑  เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับการขออนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม มีดังนี ้

๑) เอกสารแสดงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโดยย่อของการขออนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม 

๒) เอกสารหลักฐานนิติบุคคล 
๒.๑)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๒.๒)  หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 

๓) ค าขอแจ้งตีพิมพ์ข้อมูลล่วงหน้า (Advanced Publication Information) หรือค าขอแจ้ง
การประสานงาน (Coordination) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยอมรับ
และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 

๔) ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี 
๔.๑)  ข้อมูลดาวเทียม เช่น ชื่อดาวเทียม ต าแหน่งวงโคจร จ านวนช่องสัญญาณ ความถี่ 

ต าแหน่งที่ตั้งของสถานีควบคุมดาวเทียม คุณภาพการให้บริการ พ้ืนที่ให้บริการ (footprint) 
๔.๒)  คุณลักษณะของดาวเทียม (Satellite Specification)  
๔.๓)  ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมภาคพ้ืนในประเทศ เช่น ก าลังส่งเครื่อง

วิทยุคมนาคม ลักษณะของสายอากาศ ระบบสื่อสาร 
๔.๔)  รูปลักษณะโครงข่ายและส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ 

๕) รายชื่อประเทศอ่ืนที่คาดว่าจะต้องมีการด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่ตามข้อบังคับ
วิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  

๖) รายชื่อข่ายงานดาวเทียมอ่ืนของประเทศไทยที่อาจถูกรบกวน 
๗) แผนการด าเนินการโดยละเอียดที่แสดงก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน

ของการประสานงานคลื่นความถี่ตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
๘) แผนการด าเนินการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจร 
๙) แผนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดาวเทียมอย่างน้อย ๓ ปีหลังน าขึ้นสู่วงโคจร 
๑๐) แผนการน าดาวเทียมออกจากวงโคจรหลังสิ้นสุดภารกิจหรืออายุวิศวกรรม 
๑๑) เอกสารแสดงต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการน าดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจร 

ข้อ ๒ เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องยื่นในการแจ้งจดทะเบียน มีดังนี้ 
๑) ค าขอแจ้งจดทะเบียน (Notification) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศยอมรับและมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 
๒) เอกสารที่แสดงสถานะการประสานงานกับข่ายงานดาวเทียมอ่ืนที่ต้องด าเนินการ

ประสานงานตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
๓) เอกสารสรุปสถานะด าเนินการตามภาคผนวก ข 

-๑- 



ภาคผนวก ข 
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องย่ืนภายหลังได้รับอนุญาต 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชส้ิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม) 

________________________ 

ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมต้องจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ส านักงาน กสทช. 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามตารางต่อไปนี้  

ขั้นที ่ ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ข้อก าหนดระยะเวลา 
๑ - หลักฐานข้อตกลงการจัดสร้างดาวเทียม 

หรือการขอใช้งานดาวเทียม ณ ต าแหน่ ง       
วงโคจรนั้ น  ๆ  โดยอาจจัดส่ ง เอกสารใด   
เอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนาสัญญาจัดสร้างดาวเทียม 
๒. ห นั งสื อที่ ล งน าม โดยผู้ มี อ าน าจขอ ง         
ทั้ งสองฝ่ ายที่ แสดงว่าได้มี การท าสัญญา
จัดสร้างดาวเทียมร่วมกัน 
๓. หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้ยื่น     
ค าขอที่ รับรองว่าจะมีดาวเทียมใช้งาน ณ 
ต าแหน่ งวงโคจรตามข้ อมู ล ในข่ าย งาน
ดาวเทียม ก่อนครบก าหนดเวลา 

- ๓ ปีก่อนครบ regulatory period  

- ข้อมูลคลื่นความถี่ภาคส่งและภาครับโดย
ละเอียดของดาวเทียมที่จะน าขึ้นใช้งานโดย
อาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสาร Critical Design Review (CDR) 
ที่แสดงข้อมูลคลื่นความถี่ใช้งาน 
๒. หนังสือจากผู้จัดสร้างดาวเทียมที่แสดง
ข้อมูลคลื่นความถี่ใช้งาน 

- ๒ ปีก่อนครบ regulatory period 

- หลักฐานข้อตกลงการน าดาวเทียมขึ้นสู่       
วงโคจร โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนาสัญญาการจ้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่
วงโคจร 
๒. หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจของทั้งสอง
ฝ่ ายที่ แ สด งว่ า ได้ มี ก ารท าสัญ ญ าจั ดส่ ง

- ๒ ปีก่อนครบ regulatory period 

-๒- 



 

ขั้นที ่ ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ข้อก าหนดระยะเวลา 
ดาวเทียมร่วมกัน 
๓. ส า เน าสัญ ญ าการยื ม  เช่ า ใช้  ห รือซื้ อ 
ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรที่จะน ามาใช้งานใน
ต าแหน่งตามข้อมูลในข่ายงานดาวเทียม 
๔. หนังสือจากผู้ยื่นค าขอที่แสดงความเป็น
เจ้าของดาวเทียมที่ จะน ามาใช้ งาน และ
หลักฐานที่แสดงว่าดาวเทียมดังกล่าวอยู่ใน     
วงโคจรเรียบร้อยแล้ว 

- หลักฐานแผนการก่อสร้างสถานีฐานภาคพ้ืน
โลกที่จะท าหน้าที่ในการติดต่อ และควบคุม
ดาวเทียม (TT&C) โดยอาจจัดส่งเอกสารใด
เอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนาสัญญาก่อสร้าง 
๒. หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจของทั้งสอง
ฝ่ ายที่ แ สด งว่ า ได้ มี ก ารท าสัญ ญ าจั ดส่ ง
ดาวเทียมร่วมกัน 

- ๒ ปีก่อนครบ regulatory period 

- หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตใช้สถานี
ควบคุม (TT&C) ภาคพ้ืนโลก [และสถานี 
feeder-link ภาคพ้ืนโลก] 

- ๑ ปีก่อนครบ regulatory period 

- รายงานสถานะการประสานงานกับข่ายงาน
ดาวเทียมอ่ืน 

- ๖ สัปดาห์ก่อนน าข่ายงานดาวเทียมขึ้นใช้งาน 
หรือ  
- ๖ สัปดาห์ก่อนครบ regulatory period 

๒ - เอกสารยืนยันความส าเร็จของการน า
ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรตามที่ระบุไว้ในข่ายงาน
ดาวเทียม 

- ก่ อน แจ้ งยื นยั น การใช้ งานดาว เที ยมจริ ง 
(Bringing into Use) 

- เอกสารยืนยันจ านวนดาวเทียมที่จะมีการ
น ามาใช้งาน 

- เอกสารยืนยันคลื่นความถี่ที่จะน าขึ้นใช้งาน
จริง 

- รายละเอียดตาม Resolution 40 ในกรณีที่
มีการน าดาวเทียมที่ เคยมีการใช้ งานกับ
ข่ายงานดาวเทียมอ่ืน หรือส าหรับกรณีน า
ดาวเทียมกลับมาใช้งานหลักจากที่มีการระงับ
การใช้งาน (suspension) 

-๓- 



 

ขั้นที ่ ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ข้อก าหนดระยะเวลา 
- เอกสารยืนยันความสอดคล้องตามเงื่อนไขใน 
Appendices 30, 30A และ 30B (เฉพาะใน
กรณีการใช้งาน planned band) 

๓ - รายงานสรุปความคืบหน้าการด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ ๑ – ๒ 

- ก่อนการส่งข้อมูล Due Diligence 

หมายเหตุ: Regulatory Period มีระยะเวลา ๗ ปี (ส าหรับกรณีทั่วไป) หรือ ๘ ปี (ส าหรับ Planned Band) 
โดยเริ่มนับแต่  ITU date of receipt ของ API ส าหรับข่ายงานดาวเทียมที่ เข้าข่ าย not subject to 
coordination หรือนับแต่ ITU date of receipt ของค าขอแจ้ง Coordination ส าหรับข่ายงานดาวเทียมที่
เข้าข่าย subject to coordination 

-๔- 



 
ภาคผนวก ค 

อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชส้ิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม) 
________________________ 

 

 

ประเภทของผู้รับอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเมื่อ

ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ 

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้
ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร

ดาวเทียมรายปี 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

เพ่ือใช้ในการให้บริการเชิง
พาณิชย์ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ สิทธิ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ 

วงโคจรดาวเทียม 

ร้อยละ ๐.๒๕ ของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่ายจาก 

การประกอบกิจการดาวเทียม 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
เพ่ือใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

หรือเพ่ือใช้งานเฉพาะกิจ 

ได้รับการยกเว้น ได้รับการยกเว้น 

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

 

 

-๕- 



ภาคผนวก ง 
ผู้ใช้งานข่ายงานดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ที่มีอยู่เดิม 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชส้ิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม) 

________________________ 
 

ผู้ใช้งาน 
ข่ายงานดาวเทียม 
ของประเทศไทย 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ RTAFSAT 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

THEOS 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KNACKSAT 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

THEOS2 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

JAISAT-1* 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCSAT* 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช THAIIOT* 

หมายเหตุ: *อยู่ระหว่างการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 


