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ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
เพือให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้ วยการใช้ และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้
กําหนดข้ อตกลงสําหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม ซึงมีรายละเอียดดังแสดงใน
ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม ฉบับนี เพือสนับสนุนให้ การใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเป็ นธรรมสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย
ทีขอใช้ โครงข่ายดาวเทียมของบริษัทฯ
1. รายละเอียดของโครงข่ ายโทรคมนาคม และบริ การให้ ใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ลักษณะของโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษัทฯ ให้ บริการจะมีรายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดของเอกสารการ
จองตําแหน่งวงโคจร (Filing) ทีบริษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากประเทศไทย รวมถึงเงือนไขการใช้ งานอืนๆ ที
ได้ จากการประสานงานความถี (Frequency Coordination) กับข่ายสือสารดาวเทียมข้ างเคียงทีคาดว่าจะได้ รับ
ผลกระทบจากการใช้ งาน ทังนี เอกสารการจองตําแหน่งวงโคจร (filing) จะประกอบไปด้ วยข้ อกําหนด และ
เงือนไขการใช้ งานต่างๆ เช่น ย่านความถีทีใช้ งาน (เช่น C, Ku, Ka) ขนาดจานทีสามารถใช้ งานได้ พืนทีให้ บริการ
และตําแหน่งวงโคจรดาวเทียม เป็ นต้ น โดยโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียมสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วนดังนี
1.1 รายละเอียดทางเทคนิค
ข้ อมูลลักษณะเฉพาะเบืองต้ นของดาวเทียม (Satellite Specification)
บริษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการโดยการจัดสร้ างโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม
ทางด้ านเทคนิคของดาวเทียมเบืองต้ น ดังระบุไว้ ในตารางที 1.1
รุ่ นดาวเทียม
อายุการใช้ งาน
ย่ านความถี

โดยดําเนินการออกแบบข้ อมูล

ดาวเทียมประเภท 3 แกน
ประมาณ 15 ปี
C-Band/Ku-Band/Ka-Band

ตารางที 1.1: ข้ อมูลลักษณะเฉพาะเบืองต้ นของดาวเทียม (Satellite Specification)
ในการให้ บริการโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้ เงือนไขทางเทคนิคและข้ อกําหนดต่างๆ
ของ ITU และเป็ นไปตามเอกสารจองตําแหน่งวงโคจร (Filing) ทีบริษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งาน และข้ อตกลงที
ได้ รับจากการประสานงานความถีกับข่ายสือสารดาวเทียมข้ างเคียง เช่น พืนทีให้ บริการ ย่านความถีทีใช้ งาน
และขนาดจานสายอากาศทีใช้ ในการรับส่งสัญญาณ เป็ นต้ น

สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพืนดิน (Satellite Earth Station)
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สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพืนดิน มีสว่ นประกอบทีสําคัญ 2 ส่วน ดังนี
 ศูนย์ ควบคุมดาวเทียม (Satellite Control Center: SCC) ทําหน้ าทีในการเฝ้าระวังและควบคุม
ดาวเทียมตังแต่เริ มปล่อยจากพืนโลก จนถึงช่วงเข้ าสู่วงโคจรทังในสภาวะปกติและในช่วงทีมีเหตุฉกุ เฉิน
โดยการจัดการและประมวลผลข้ อมูลสถานะของดาวเทียม
(Housekeeping Telemetry) เพือ
ประเมินสถานะและการทํางานของตัวดาวเทียมรวมทังจัดเตรียมตรวจสอบ
ส่งสัญญาณคําสัง
(Telecommand) แผนการทํางานของทังตัวดาวเทียม และการทํางานของระบบสือสารบนดาวเทียม
 ระบบตรวจจับและสังการดาวเทียม (Telemetry, Tracking and Command: TT&C) ระบบนีมีทงั
ส่วนทีอยู่บนดาวเทียมและบนพืนดินทํางานสัมพันธ์ กนั โดย Telemetry จะส่งข้ อมูลทีได้ รับจากการ
ตรวจจับ (Sensor) สัญญาณควบคุมต่างๆบนดาวเทียม แล้ วส่งกลับมายังสถานีภาคพืนดิน ระบบ
Tracking บนภาคพืนดินจะติดตามดาวเทียมและรับสัญญาณจากระบบ Telemetry ส่งให้ ระบบ
Command นําเอาสัญญาณไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นสัญญาณสังการส่งไปยังดาวเทียม
เพือปรับแก้ ตําแหน่งวงโคจรและระบบควบคุมต่างๆในตัวดาวเทียมให้ ถกู ต้ อง
ซึงประกอบไปด้ วย
อุปกรณ์หลักๆ คือ จานสายอากาศ (Antenna), อุปกรณ์ RF และอุปกรณ์ Baseband Processor
1.2 รายละเอียดการให้ บริ การ
ในการให้ บริการแก่ลกู ค้ า บริษัทฯ จะให้ บริ การแบบ one stop service แก่ลกู ค้ าผู้ใช้ บริการ โดยบริษัทฯ จะให้
คําปรึกษาแบบครบวงจรตามความต้ องการของลูกค้ า และตามความเหมาะสมทางด้ านเทคโนโลยี ทังนี ในการ
เชือมต่อสัญญาณจากลูกค้ าไปยังโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ (Uplink/Downlink) จะดําเนินการ
โดยผู้ให้ บริ การทีได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ อง โดยบริษัทฯ จะกําหนดอัตราค่าบริการให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนและ
สภาวะการแข่งขันของตลาด โดยลูกค้ าสามารถจ่ายชําระค่าบริ การเป็ นแบบรายเดือนหรือตามทีบริษัทฯ กับ
ลูกค้ าได้ ตกลงกัน
ลักษณะการบริการให้ เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมผ่านระบบ Conventional Satellite (Conventional Satellite
Transponder Services)
บริษัทฯ ให้ บริการเช่าทรานสพอนเดอร์ (Transponder) หรือช่องสัญญาณดาวเทียม ซึงทําหน้ าทีในการรับ
สัญญาณจากสถานีภาคพืนดิน (สถานีสง่ สัญญาณ) ขยายสัญญาณให้ มีกําลังแรงขึน และส่งสัญญาณกลับมา
ยังสถานีภาคพืนดินอีกแห่งหนึง (สถานีรับสัญญาณ) ณ ตําแหน่งใดๆ ภายใต้ พนที
ื ครอบคลุม (Footprint) ของ
ดาวเทียม ในความถีทีแตกต่างไปจากความถีทีใช้ ในการส่งสัญญาณ เพือให้ ผ้ ใู ช้ บริการ อาทิ ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม ผู้ให้ บริการด้ านการสือสาร และผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ ได้ รับประโยชน์จากพืนที
ครอบคลุมบริเวณกว้ างของดาวเทียม ทังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เมือเปรียบเทียบกับการติดตัง
เครือข่ายโทรคมนาคมภาคพืนดินจํานวนมากเพือขยายพืนทีครอบคลุมในการให้ บริ การ เช่นเครือข่ายใยแก้ วนํา
แสง หรือเครือข่ายสัญญาณคลืนไมโครเวฟ เป็ นต้ น โดยประเภทการให้ บริการสามารถแบ่งออกเป็ นสองประเภท
ดังนี
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1) การเช่ าช่ องสัญญาณแบบเต็มเวลา (Full-time): ผู้ใช้ บริ การมีความประสงค์ต้องการใช้ งาน
ช่องสัญญาณดาวเทียมในระยะยาวมากกว่าหนึงปี ขึนไป โดยผู้ใช้ บริการจะมีการใช้ งานแบบเต็มเวลาตลอดเวลา
หรือ 24 ชัวโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
2) การเช่ าช่ องสัญญาณแบบเป็ นช่ วงเวลา (Occasional Use): ผู้ใช้ บริการมีความประสงค์ต้องการ
ใช้ งานช่องสัญญาณดาวเทียมเป็ นบางช่วงเวลาเท่านัน ซึงส่วนใหญ่จะใช้ สาํ หรับการรายงานข่าวด่วนทาง
โทรทัศน์ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี งานพิธีหรือ เหตุการณ์ สาํ คัญต่างๆ โดยผู้ใช้ บริการ
สามารถทําสัญญาเช่าระยะสันได้ ซึงอาจมีระยะเวลาการเช่าใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็ นหลักชัวโมง สัปดาห์
หรือเดือน แล้ วแต่ความต้ องการใช้ งานของผู้ใช้ บริการ
1.3. พืนทีให้ บริ การ
โดยทัวไปพืนทีการให้ บริ การ และข้ อกําหนดทางเทคนิคอืนๆ ภายใต้ การให้ บริ การโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม
จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีได้ กําหนดไว้ ในเอกสารการจองตําแหน่งวงโคจร (filing) ทีได้ เสนอโดยรัฐบาลไทยไป
ยังสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และข้ อจํากัดหรือข้ อกําหนดทางเทคนิคจากการประสานงาน
ความถี ทังนีบริษัทฯ ประสงค์ จะให้ พนที
ื ในการให้ บริการของดาวเทียมของบริษัทฯ มีลกั ษณะครอบคลุมพืนทีใน
กลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ดังแสดงในรูปที 1.3.1 และ
1.3.2 ทังนีพืนทีให้ บริการจริ ง จะสามารถกําหนดได้ แน่นอนภายหลังจากมีการประสานงานความถีเพิมเติม
และการเจรจาทางเทคนิคกับผู้ผลิตดาวเทียม

รู ปที 1.3.1: Regional Beam
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รู ปที 1.3.2: Semi-Global Beam
ทังนีในการขอใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียมตามข้ อเสนอนี ให้ ผ้ ใู ช้ บริการทีจะขอใช้ โครงข่ายฯ ของบริ ษัทฯ จัดทํา
หนังสือแสดงเจตจํ านงแก่ บริ ษัทฯ ว่า ต้ องการขอทําสัญญาการใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเที ยม โดยจะต้ องระบุ
รายละเอียดดังต่อไปนี
1. บริการทีต้ องการใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม รวมทังคุณภาพและประมาณทีต้ องการของบริการ
2. รูปแบบการใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียมทีต้ องการ
3. วัน ระยะเวลาทีต้ องการใช้ งาน
4. รายละเอียดทางเทคนิคอืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับการใช้ โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม
5. บุคคลทีสามารถติดต่อได้
โดยเมือได้ รับหนังสือแสดงเจตจํานงดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการเจรจาสัญญาการเช่าใช้ โครงข่าย
สือสารผ่านดาวเทียมให้ แล้ วเสร็จภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีบริษัทฯ ได้ รับหนังสือแสดงเจตจํานงดังกล่าว
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2. รายละเอียดสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นสําหรั บการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ผู้ใ ช้ บริ การสามารถเข้ าถึง เพือใช้ โ ครงข่ า ย และดํ าเนิ น การติดตังอุป กรณ์ ใ นที ใดก็ ไ ด้ ภายในพื นที การให้ บริ การ
โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม (footprint) บริ ษัทฯ จึงไม่จําเป็ นต้ องให้ บริ การอาคารสถานที หรื อสิงอํานวยความ
สะดวกใดๆ เพือใช้ ในการเข้ าใช้ โครงข่ายฯ

3. กระบวนการและวิธีการเข้ าถึงเพือใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิ คสําหรั บการใช้
โครงข่ ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ ายโทรคมนาคมในการรองรั บทราฟฟิ คของ
โครงข่ ายโทรคมนาคม
เนืองจากพืนทีการให้ บริการโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม (footprint) สามารถครอบคลุมพืนทีได้ เป็ นบริ เวณกว้ าง
ทังนี พืนที การให้ บ ริ การดัง กล่า วจะขึนอยู่กับเงือนไขในเอกสารการจองตํา แหน่ งวงโคจรดาวเทียม (filing) และ
ข้ อตกลงทีได้ รับจากการประสานงานความถี โดยผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงเพือใช้ โครงข่าย และดําเนินการติดตัง
อุปกรณ์ในทีใดก็ได้ ภายในพืนทีการให้ บริการ (footprint)
3.1 ข้ อกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค
3.1.1

3.1.2

ข้ อ กํ า หนดรายละเอี ยดและมาตรฐานทางเทคนิ ค จะเป็ นไปตามมาตรฐานที เกี ยวข้ อ งของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่า งประเทศ (ITU) และเป็ นไปตามลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ
ดาวเที ยม ซึงขึนอยู่กับข้ อจํ ากัดหรื อ ข้ อ กํา หนดทางเทคนิ คจากการประสานงานความถี เช่ น
EIRP, G/T, Frequency range, Bandwidth, Polarizations, Coverage area และ Frequency
coordination
ผู้ใช้ ต้องนําส่งเอกสารหลักฐานตามทีบริษัทร้ องขอ ดังต่อไปนี

 หลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
 หลักฐานแสดงว่าผู้ใช้ ได้ รับอนุญาตจากสถาบันหรือองค์การผู้มีหน้ าที รับผิดชอบของไทย
ให้ ปฏิบตั ิภาระหน้ าทีตามสัญญานีได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
 หลักฐานแสดงว่าผู้มีอํานาจของนิติบุคคลได้ รับทราบและรับรองให้ สญ
ั ญานี มีผลผูกพันต่อ
นิติบคุ คลตามเงือนไข และรายละเอียดในสัญญา
3.1.3 คู่สัญ ญาจะต้ อ งปฏิ บัติต ามกฎข้ อ บัง คั บ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศและ
หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ องรวมถึ ง ข้ อตกลงระหว่ า งประเทศอั น สื บ เนื องมาจากผลของการ
ประสานงานความถีซึงหน่วยงานที มีอํา นาจของรั ฐเป็ นผู้ดูแ ลและควบคุมกฎระเบี ยบและ
ข้ อบังคับดังกล่าวในการใช้ ทรานส์พอนเดอร์ คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าจะไม่ใช้ ทรานส์พอนเดอร์
โดยขัดหรือฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรือข้ อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมาข้ างต้ น
ซึงข้ อกํา หนดดังกล่าวจะทํ าให้ เกิดความมันใจว่าบริ ษัท จะสามารถให้ บริ การกับผู้ใช้ โ ครงข่ายฯทุกรายอย่างเป็ น
ธรรม และสามารถใช้ งานโครงข่ายฯ ได้ อย่างเท่าเทียม โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ โครงข่ายฯ รายอืนๆ และ
เป็ นคุณภาพการให้ บริ การใช้ โ ครงข่า ยโทรคมนาคมซึงเป็ นมาตรฐานระดับ เดียวกับ ของบริ ษัทฯ ที ให้ ใช้ โ ครงข่า ย
โทรคมนาคมเอง
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3.2 ความสามารถของโครงข่ ายฯ ในการรองรั บปริ มาณทราฟฟิ ค
ความสามารถของโครงข่า ยสือสารผ่า นดาวเที ยมจะขึนอยู่กับ เอกสารการจองตํา แหน่ง วงโคจร (Filing) ทีได้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ งาน และข้ อตกลงจากการประสานงานความถี
ทังนี ในส่ว นของโครงการดาวเที ยมไทยคม 7 สามารถรองรั บ ปริ มาณทราฟฟิ คได้ ทั งหมด อย่ า งน้ อย 14
ช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)
3.3 ข้ อกําหนดของคุณภาพการให้ บริ การขันตํา
ข้ อกําหนดคุณภาพการให้ บริการของบริษัทฯ จะเป็ นไปตามมาตรฐานทีเกียวข้ องของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) และเป็ นไปตามลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของดาวเทียม ซึงขึนอยู่กับข้ อจํากัดหรื อข้ อกําหนดทาง
เทคนิคจากการประสานงานความถี

4. ข้ อกําหนดเกียวกับหน้ าทีและความรั บผิดชอบ
4.1 หน้ าทีความรั บผิดชอบของผู้ใช้ โครงข่ ายฯ
 ผู้ใช้ จะต้ องตกลงและให้ สญ
ั ญาแก่บริ ษัทว่าตลอดระยะเวลาการใช้ งานโครงข่ายฯ ผู้ใช้ จะใช้ ทรานส์พอน
เดอร์ เพือการโทรคมนาคม และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมการใช้ ทรานส์พอนเดอร์ และไม่ใช้ เพือการ
ติดต่อสือสารทีก่อความเสือมเสียชือเสียงแก่บุคคลอืนหรื อลามกอนาจาร หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายคุ้มครอง
ลิขสิทธิ หรื อกรรมสิทธิ หรื อสิทธิ ครอบครองของบุคคลอืน และตกลงชดใช้ ค่าเสียหายและป้องกันไม่ให้
บริษัทฯ ได้ รับความเดือดร้ อนจากหนีสิน ความสูญหาย การฟ้องร้ อง หรื อความเสียหายใด ๆ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมการดําเนินคดีตามกฎหมาย ทีเกิดขึนจากการใช้ หรื อการดําเนินงานเกียวข้ องกับ ทรานส์
พอนเดอร์
4.2 หน้ าทีความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯ
 บริษัทฯ มีหน้ าทีในการดําเนินการเพือให้ บริการตามข้ อเสนอฯ โดยจะต้ องรับผิดชอบในการจัดหาทรานส์
พอนเดอร์ เพือให้ ผ้ ใู ช้ โครงข่ายสามารถใช้ โครงข่ายของบริษัทฯ ในการให้ บริ การโทรคมนาคมภายในพืนที
ให้ บริการของโครงข่ายฯ (Footprint) โดยไม่ขัดต่อกฎข้ อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้ อง
 บริษัทฯ มีหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายและเงือนไขแนบท้ ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
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4.3 เหตุสุดวิสัย
 ในกรณีทีเกิดสัญญาณรบกวนหรือการขัดข้ องของสัญญาณหรือเหตุอืนใดทีไม่ได้ อยู่ในภาวะทีบริ ษัทฯ จะ
สามารถควบคุมหรื อป้องกันได้ รวมถึงการขัดข้ องของสัญญาณอันเนืองจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
อาทิ เช่น Sun outage (กรณีทีดาวเทียมอยู่ในแนวเดียวกันระหว่างสถานีภาคพืนดินและดวงอาทิตย์ ) ซึง
ทําให้ ไม่สามารถรับหรือส่งสัญญาณได้ หรื อทําให้ คุณภาพของสัญญาณด้ อยไปจากเดิมและการขัดข้ อง
ของสัญญาณอัน เนืองมาจากการซ่อ มบํารุ ง รักษาหรื อทดสอบสถานีควบคุมดาวเทียมหรื อทรานส์พอน
เดอร์ โดยได้ แจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาได้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วจะไม่ให้ ถือเป็ นกรณีสญ
ั ญาณขัดข้ อง
 คู่สญ
ั ญาทัง 2 ฝ่ าย ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีทีไม่อาจปฏิ บัติตามหรื อภายในกํา หนดระยะเวลาตาม
สัญญานีได้ ถ้ ามีเหตุใดๆ อันจะเกิดขึนก็ดี จะให้ ผลพิบัติก็ดี ไม่อาจป้องกันได้ แม้ ทงบุ
ั คคลผู้ต้อง
ประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนจะได้
ั
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลนันในฐานะเช่นนัน ไม่ว่าจะเป็ นเหตุทีเกิดจากจลาจล สงคราม การปฏิ วัติ รัฐประหาร การถูก
บังคับโดยกฎหมายไทย หรือกําลังเจ้ าพนักงานส่วนราชการจนเป็ นสาเหตุให้ บริ ษัทไม่สามารถให้ ใช้ ท
รานส์พอนเดอร์ หรือผู้ใช้ ไม่สามารถใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ตามสัญญานีได้
4.4 หน้ าทีในการรั กษาความลับ และคุ้มครองข้ อมูลทีเป็ นความลับทางการค้ า
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงจะไม่เปิ ดเผยข้ อตกลงทังหมด หรื อบางส่วนทีทําขึนระหว่างกันให้ บุคคลอืนได้ รับทราบ
เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี
 การเปิ ดเผยข้ อมูลนันได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอีกฝ่ ายหนึง
 เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อคณะบุคคลทีคู่สญ
ั ญาร่ วมแต่งตังขึนหรื อ อนุญาโตตุลาการ หรื อผู้เชียวชาญที
ได้ รับการแต่งตังให้ ชขาดตามข้
ี
อพิพาทตามสัญญา
 การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง ประกาศ และกฎเกณฑ์ การกํากับดูแลที
ออกโดย กสทช. หรือโดยคําสังศาล

5. อัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
อัตราค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมจะสะท้ อนการให้ บริ การและสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม
โดยในส่วนของดาวเทียมไทยคม 7 บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริ การเฉลียของทุกภูมิภาคอยู่ที 1,200,000 USD ต่อการ
ใช้ งานขนาด 36 MHz ต่อปี ทังนี อัตราค่าบริการดังกล่าวมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กบั ภาวะการแข่งขันตามกลไก
ตลาด รวมทังขนาดและระยะเวลาการใช้ งานทีตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและผู้ใช้ บริการ
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6. หลักเกณฑ์ และวิธีการสําหรั บการเรี ยกเก็บและการชําระค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
6.1

อัตราค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ จะคิดรวมภาษี หกั ณ ทีจ่ายแล้ ว แต่ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม บริษัทจะส่ง
ใบเรียกเก็บค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ เป็ นเงินบาททุกวันสินงวดการเรี ยกชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ทังนี
โดยการคิดคํานวณค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ จากเหรียญสหรัฐเป็ นเงินบาท ให้ คํานวณค่าของอัตรา
แลกเปลียนโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนลอยตัวตามอัตราขายถัวเฉลียทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
เฉลียตลอดทังเดือนของแต่ละเดือนทีมีการใช้ งานทรานส์พอนเดอร์

6.2

ผู้ใช้ จะต้ องชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ให้ แก่บริษัทภายในระยะเวลาทีตกลงกัน นับจากวันสินงวดการเรียก
ชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ แต่ละงวดจนกว่าสัญญานีจะสินสุดลง

6.3

บริษัทจะส่งใบเรียกเก็บค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ทกุ วันสินงวดการเรี ยกชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ โดยงวด
การเรี ยกชําระค่าตอบแทนฯ จะเรียกเก็บเป็ น เป็ นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือเป็ นไปตามทีบริษัทฯ และ
ผู้ใช้ บริการตกลงกัน

7.กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
กระบวนการและระยะเวลาในการเจรจาในการทําสัญญารวมถึงข้ อตกลงการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม บริ ษัทฯ
จะยึดหลักปฏิ บัติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรืองการใช้ และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2556

8. เงือนไขและขันตอนการร้ องขอใช้ บริ การใหม่ และการเปลียนแปลงการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
การร้ องขอให้ ใช้ บริ การใหม่และการเปลียนแปลงระบบ รวมถึงการเปลียนแปลงการกําหนดเวลาและเงือนไขของ
สัญญา จะแก้ ไขเปลียนแปลงก็แ ต่โดยความตกลงร่ วมกันของคู่สญ
ั ญาที ทําเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึงจะต้ องแจ้ ง
ความจํ า นงดัง กล่า วให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยระบุรายละเอี ยดการเปลียนแปลงต่ า งๆ เพื อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ
ทังนี ผู้ใช้ โครงข่ายฯ จะต้ องไม่ดําเนินการใดๆ ต่อโครงข่ายของบริ ษัทฯ หรื อการใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
โครงข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ก่อน
9. ขันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการต่ อข้ อร้ องเรี ยนและข้ อโต้ แย้ งทีมีกับผู้รับใบอนุญาตทีขอ
ใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
 หากผู้ใช้ โครงข่ายฯ มีข้อร้ องเรียนเกียวกับคุณภาพของการให้ บริการ และค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายของ
บริษัทฯ โดยเห็นว่าไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีได้ ตกลงกัน ผู้ใช้ บริการโครงข่ายฯ สามารถร้ องเรี ยนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรมายังบริ ษัทฯ พร้ อมทังแจ้ งรายละเอียด วันเวลาทีการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตาม
ข้ อตกลง
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 หากทรานส์พอนเดอร์ ทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ใู ช้ เกิดขัดข้ อง ด้ วยเหตุนอกเหนือจากเงื อนไขทีตกลงกัน และมิได้
เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ใช้ อาจถือเป็ นเหตุหักลดค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ทีต้ องชําระ
แก่บริษัทในงวดต่อไปได้ ทังนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทก่อน
 การหักลดค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ จะคิดคํานวณตามสูตรต่อไปนี หากสัญญาณขัดข้ องเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันตังแต่ 1 ชัวโมงขึนไป และบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าเกิดจาก Space Segment ของ
ดาวเทียมไทยคม ผู้ใช้ มีสทิ ธิหกั ค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ เท่ากับอัตราค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ต่อระยะเวลา
ทีตกลงกัน คิดทอนเป็ นรายชัวโมงแล้ วคูณด้ วยจํานวนชัวโมงทีสัญญาณ ขัดข้ องอย่างแท้ จริ ง ซึงหาก
ขัดข้ องในส่วนทีเกินหนึงชัวโมงเป็ นเวลาตังแต่ 30 นาที ขึนไปแต่น้อยกว่าหนึงชัวโมงให้ คิดเพิมอีกหนึง
ชัวโมง
 ระยะเวลาทีสัญญาณขัดข้ องให้ เริ มนับตังแต่เวลาทีบริ ษัทได้ รับแจ้ งการขัดข้ องจากผู้ใช้ โดยโทรศัพท์ ห รื อ
โทรสาร การแจ้ งโดยโทรศัพท์ จะต้ องส่งหนังสือยืนยันตามมาโดยเร็ ว และหากบริ ษัทร้ องขอ ผู้ใช้ จะต้ อง
ส่งหลักฐานยืนยันให้ แก่บริษัท
10. บทลงโทษหรื อค่ าปรั บกรณีผิดเงือนไขสัญญา
 ในระหว่า งอายุสญ
ั ญานี ผู้ใช้ จ ะไม่ โอนสิทธิ ห รื อหน้ าที ตามสัญญานีให้ แก่บุคคลอื นโดยไม่ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากบริ ษัท ก่อน และหากได้ รับความยินยอมดังกล่าวแล้ ว ผู้ใ ช้ ตกลง
รับผิดชอบการชํา ระค่า ใช้ ทรานส์พ อนเดอร์ ทงหมดตามสั
ั
ญญานี และปฏิ บัติภาระหน้ าที ทังปวงตาม
สัญญาของผู้รับโอน โดยผู้ใช้ จะแจ้ งให้ ผ้ รู ับโอนได้ ทราบและยอมรับปฏิบตั ิตามเงือนไขและกําหนดเวลาใน
สัญญานี
 ในกรณีทีผู้ใช้ ผิดนัดไม่ชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ งวดใดงวดหนึงภายในกําหนดนับแต่วนั ถึงกําหนด
ชําระ ผู้ใช้ ต้องชําระเงินเพิมในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่อเดือน คิดคํานวณจากจํานวนเงินทีถึงกําหนด
ชําระแล้ ว และหากบริษัทยังไม่ได้ รับชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ และเงินเพิมภายในกําหนด 60 วัน
นับแต่วนั สินงวดการเรี ยกชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสทิ ธิระงับ
ไม่ให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ใช้ ทรานส์พอนเดอร์ อีกต่อไป
และมีสทิ ธิเรียกชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ทีค้ างชําระ
ทังหมด พร้ อมด้ วยเงินเพิมทีเรี ยกเก็บจากค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ทีค้ างชําระดังกล่าว รวมถึงเบียปรับ
อืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาจะตกลงกัน
 ในระหว่างระยะเวลาการใช้ ทีกําหนดในสัญญานี หรือระยะเวลาทีมีการขยายออกไป ผู้ใช้ มีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญานีได้
โดยทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเวลาทีตกลงกัน
และชําระ
ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับอัตราทีตกลงกัน ทังนีให้ ชําระภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ทีบริษัทได้ รับแจ้ งและตอบรับการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ
 บริ ษัทอาจบอกเลิกสัญญานีได้ เมือผู้ใ ช้ โอนสิทธิ ตามสัญญานีให้ แก่บุคคลอืนเพือประโยชน์ ของเจ้ าหนี
หรื อถูกฟ้องล้ มละลาย หรื อกําลังจะถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลาย หรื อมีข้อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อมติให้ จัด
องค์การใหม่ เลิกบริษัท หรือมีการชําระบัญชี
 ทังนี การบอกเลิกสัญญาจะต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ หรือคําสังทีเกียวข้ อง
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11. บุคคลและสถานทีทีติดต่ อได้
การบอกกล่าวใด ๆ จะต้ องทําเป็ นหนังสือและส่งถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ณ สถานทีอยู่ในสัญญา ทังนีให้ ส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสาร และให้ ถือว่าได้ สง่ ถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงในวันทีได้ รับการบอก
กล่าวทางโทรสาร หากใช้ วิธีการส่งทางโทรสาร ควรจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามไปด้ วยโดยให้
ถือว่าผู้รับได้ ทราบการบอกกล่าวตังแต่วันทีรับโทรสาร โดยผู้ใช้ บริ การสามารถส่งคําบอกกล่าวถึงบริ ษัทฯ ได้ ที
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ทีอยู่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 11000
12. หลักการและวิธีการคํานวณอัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
สัดส่ วนโครงสร้ างต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายแต่ ละประเภท เทียบกับต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายรวม (ก่ อนภาษีเงิน
ได้ นิติบุคคล)
ต้ นทุนการก่อสร้ างดาวเทียม ต้ นทุนส่งดาวเทียมขึนสู่วงโคจรและต้ นทุนการก่อสร้ าง

51%

สถานีภาคพืนดิน
ต้ นทุนค่าอนุญาตให้ ดําเนินการ

9%

ต้ นทุนในการดําเนินการอืนๆ

6%

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

25%

ต้ นทุนทางการเงิน (ต้ นทุนในการจัดหาเงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย)

9%
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