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ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จงึได้

กําหนดข้อตกลงสาํหรับหลกัเกณฑ์ และวิธีการใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม ซงึมีรายละเอียดดงัแสดงใน

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม ฉบบัน ี เพือสนับสนนุให้การใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ เสมอภาค และเป็นธรรมสาํหรับผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุราย

ทีขอใช้โครงข่ายดาวเทียมของบริษัทฯ 

 

1. รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ลกัษณะของโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษัทฯ ให้บริการจะมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกําหนดของเอกสารการ

จองตําแหน่งวงโคจร (Filing) ทีบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากประเทศไทย รวมถงึเงือนไขการใช้งานอืนๆ ที

ได้จากการประสานงานความถี (Frequency Coordination) กบัข่ายสอืสารดาวเทียมข้างเคียงทีคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากการใช้งาน ทงัน ี เอกสารการจองตําแหน่งวงโคจร (filing) จะประกอบไปด้วยข้อกําหนด และ

เงือนไขการใช้งานต่างๆ เช่น ย่านความถีทีใช้งาน (เช่น C, Ku, Ka) ขนาดจานทีสามารถใช้งานได้ พนืทีให้บริการ 

และตําแหน่งวงโคจรดาวเทียม เป็นต้น โดยโครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 2 สว่นดังนี 

1.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

 

ข้อมูลลักษณะเฉพาะเบืองต้นของดาวเทียม (Satellite Specification) 

บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการโดยการจัดสร้างโครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม โดยดําเนินการออกแบบข้อมลู

ทางด้านเทคนิคของดาวเทียมเบอืงต้น ดงัระบไุว้ในตารางที 1.1 

 

รุ่นดาวเทียม ดาวเทียมประเภท 3 แกน 

อายุการใช้งาน ประมาณ 15 ปี 

ย่านความถี C-Band/Ku-Band/Ka-Band  

 

ตารางท ี1.1: ข้อมลูลกัษณะเฉพาะเบอืงต้นของดาวเทียม (Satellite Specification) 

 

ในการให้บริการโครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้เงือนไขทางเทคนิคและข้อกําหนดต่างๆ 

ของ ITU และเป็นไปตามเอกสารจองตําแหน่งวงโคจร (Filing) ทีบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้ใช้งาน และข้อตกลงที

ได้รับจากการประสานงานความถีกบัข่ายสอืสารดาวเทียมข้างเคียง เช่น พืนทีให้บริการ ย่านความถีทีใช้งาน 

และขนาดจานสายอากาศทีใช้ในการรับสง่สญัญาณ เป็นต้น  

 

 

 

สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพืนดิน (Satellite Earth Station) 
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สถานีควบคมุดาวเทียมภาคพนืดิน มีสว่นประกอบทีสําคญั 2 สว่น ดงันี 

 ศูนย์ควบคุมดาวเทียม (Satellite Control Center: SCC) ทําหน้าทีในการเฝ้าระวังและควบคมุ

ดาวเทียมตงัแต่เริมปลอ่ยจากพืนโลก จนถงึช่วงเข้าสู่วงโคจรทงัในสภาวะปกติและในช่วงทีมีเหตุฉกุเฉิน 

โดยการจัดการและประมวลผลข้อมูลสถานะของดาวเทียม              (Housekeeping Telemetry) เพือ

ประเมินสถานะและการทํางานของตวัดาวเทียมรวมทงัจดัเตรียมตรวจสอบ สง่สญัญาณคําสงั 

(Telecommand) แผนการทํางานของทงัตวัดาวเทียม และการทํางานของระบบสอืสารบนดาวเทียม 

 ระบบตรวจจับและสงัการดาวเทียม (Telemetry, Tracking and Command: TT&C) ระบบนมีีทงั

สว่นทีอยู่บนดาวเทียมและบนพนืดินทํางานสมัพนัธ์กนั โดย Telemetry จะสง่ข้อมูลทีได้รับจากการ

ตรวจจบั (Sensor) สญัญาณควบคมุต่างๆบนดาวเทียม แล้วส่งกลบัมายงัสถานีภาคพนืดิน ระบบ 

Tracking บนภาคพนืดินจะติดตามดาวเทียมและรับสญัญาณจากระบบ Telemetry สง่ให้ระบบ 

Command นําเอาสญัญาณไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นสญัญาณสงัการสง่ไปยงัดาวเทียม 

เพือปรับแก้ตําแหน่งวงโคจรและระบบควบคมุต่างๆในตวัดาวเทียมให้ถกูต้อง ซงึประกอบไปด้วย

อปุกรณ์หลกัๆ คือ จานสายอากาศ (Antenna), อปุกรณ์ RF และอปุกรณ์ Baseband Processor 

1.2 รายละเอียดการให้บริการ 

 

ในการให้บริการแก่ลกูค้า บริษัทฯ จะให้บริการแบบ one stop service แก่ลกูค้าผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ จะให้

คําปรึกษาแบบครบวงจรตามความต้องการของลกูค้า และตามความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยี ทงัน ี ในการ

เชือมต่อสญัญาณจากลกูค้าไปยงัโครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ (Uplink/Downlink) จะดําเนินการ

โดยผู้ ให้บริการทีได้รับอนุญาตอย่างถกูต้อง โดยบริษัทฯ จะกําหนดอตัราค่าบริการให้สอดคล้องกบัต้นทนุและ

สภาวะการแข่งขนัของตลาด โดยลกูค้าสามารถจ่ายชําระค่าบริการเป็นแบบรายเดือนหรือตามทีบริษัทฯ กบั

ลกูค้าได้ตกลงกนั 

 

ลกัษณะการบริการให้เช่าช่องสญัญาณดาวเทียมผ่านระบบ Conventional Satellite (Conventional Satellite 

Transponder Services) 

บริษัทฯ ให้บริการเช่าทรานสพอนเดอร์ (Transponder) หรือช่องสญัญาณดาวเทียม ซงึทําหน้าทีในการรับ

สญัญาณจากสถานีภาคพนืดิน (สถานีสง่สญัญาณ) ขยายสญัญาณให้มีกําลงัแรงขนึ และสง่สญัญาณกลบัมา

ยงัสถานีภาคพนืดินอีกแห่งหนงึ (สถานีรับสญัญาณ) ณ ตําแหน่งใดๆ ภายใต้พนืทีครอบคลมุ (Footprint) ของ

ดาวเทียม ในความถีทีแตกต่างไปจากความถีทีใช้ในการสง่สญัญาณ เพือให้ผู้ใช้บริการ อาทิ ผู้ประกอบการ

โทรคมนาคม ผู้ให้บริการด้านการสอืสาร และผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ ได้รับประโยชน์จากพนืที

ครอบคลมุบริเวณกว้างของดาวเทียม ทงัในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค เมือเปรียบเทียบกบัการติดตงั

เครือข่ายโทรคมนาคมภาคพนืดินจํานวนมากเพือขยายพนืทีครอบคลมุในการให้บริการ เช่นเครือข่ายใยแก้วนํา

แสง หรือเครือข่ายสญัญาณคลนืไมโครเวฟ เป็นต้น โดยประเภทการให้บริการสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท

ดงันี 
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1) การเช่าช่องสัญญาณแบบเต็มเวลา (Full-time): ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ต้องการใช้งาน

ช่องสญัญาณดาวเทียมในระยะยาวมากกว่าหนึงปีขนึไป โดยผู้ใช้บริการจะมีการใช้งานแบบเต็มเวลาตลอดเวลา

หรือ 24 ชวัโมงต่อวนั 7 วนัต่อสปัดาห์  

2) การเช่าช่องสัญญาณแบบเป็นช่วงเวลา (Occasional Use): ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ต้องการ

ใช้งานช่องสญัญาณดาวเทียมเป็นบางช่วงเวลาเท่านนั ซงึสว่นใหญ่จะใช้สาํหรับการรายงานข่าวด่วนทาง

โทรทศัน์ การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา การแสดงดนตรี งานพิธีหรือเหตกุารณ์สาํคัญต่างๆ โดยผู้ใช้บริการ

สามารถทําสญัญาเช่าระยะสนัได้ ซึงอาจมีระยะเวลาการเช่าใช้ช่องสญัญาณดาวเทียม เป็นหลกัชัวโมง สปัดาห์ 

หรือเดือน แล้วแต่ความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

1.3. พืนทีให้บริการ 

 

โดยทวัไปพนืทีการให้บริการ และข้อกําหนดทางเทคนิคอืนๆ ภายใต้การให้บริการโครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม

จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีได้กําหนดไว้ในเอกสารการจองตําแหน่งวงโคจร (filing) ทีได้เสนอโดยรัฐบาลไทยไป

ยงัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และข้อจํากดัหรือข้อกําหนดทางเทคนิคจากการประสานงาน

ความถี ทงันบีริษัทฯ ประสงค์จะให้พนืทีในการให้บริการของดาวเทียมของบริษัทฯ มีลกัษณะครอบคลมุพนืทีใน

กลุม่ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลยี ดงัแสดงในรูปที 1.3.1 และ 

1.3.2 ทงันพีนืทีให้บริการจริง จะสามารถกําหนดได้แน่นอนภายหลงัจากมีการประสานงานความถีเพิมเติม 

และการเจรจาทางเทคนิคกบัผู้ผลติดาวเทียม 

 

 

 
รูปที 1.3.1: Regional Beam  
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รูปที 1.3.2: Semi-Global Beam  

 

ทงันใีนการขอใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียมตามข้อเสนอน ีให้ผู้ใช้บริการทีจะขอใช้โครงข่ายฯ ของบริษัทฯ จัดทํา

หนังสือแสดงเจตจํานงแก่บริษัทฯ ว่าต้องการขอทําสญัญาการใช้โครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียม โดยจะต้องระบุ

รายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. บริการทีต้องการใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม รวมทงัคณุภาพและประมาณทีต้องการของบริการ   

2. รูปแบบการใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียมทีต้องการ 

3. วนั ระยะเวลาทีต้องการใช้งาน 

4. รายละเอียดทางเทคนิคอืนๆ ทีจําเป็นสาํหรับการใช้โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม 

5. บคุคลทีสามารถติดต่อได้ 

โดยเมือได้รับหนงัสอืแสดงเจตจํานงดงักลา่ว บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการเจรจาสญัญาการเช่าใช้โครงข่าย

สอืสารผ่านดาวเทียมให้แล้วเสร็จภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีบริษัทฯ ได้รับหนงัสอืแสดงเจตจํานงดงักลา่ว 
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2. รายละเอียดสงิอํานวยความสะดวกทจีาํเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงเพือใช้โครงข่าย และดําเนินการติดตังอุปกรณ์ในทีใดก็ได้ภายในพืนทีการให้บริการ

โครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม (footprint) บริษัทฯ จึงไม่จําเป็นต้องให้บริการอาคารสถานที หรือสิงอํานวยความ

สะดวกใดๆ เพือใช้ในการเข้าใช้โครงข่ายฯ 

 

3. กระบวนการและวิธีการเข้าถงึเพือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับทราฟฟิคของ

โครงข่ายโทรคมนาคม 

เนืองจากพนืทีการให้บริการโครงข่ายสอืสารผ่านดาวเทียม (footprint) สามารถครอบคลมุพืนทีได้เป็นบริเวณกว้าง 

ทงันี พืนทีการให้บริการดังกล่าวจะขนึอยู่กับเงือนไขในเอกสารการจองตําแหน่งวงโคจรดาวเทียม (filing) และ

ข้อตกลงทีได้รับจากการประสานงานความถี โดยผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงเพือใช้โครงข่าย และดําเนินการติดตงั

อปุกรณ์ในทีใดก็ได้ภายในพนืทีการให้บริการ (footprint)  

3.1 ข้อกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค 

3.1.1 ข้อกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค จะเป็นไปตามมาตรฐาน ทีเกียวข้องของ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของ

ดาวเทียม ซึงขึนอยู่กับข้อจํากัดหรือข้อกําหนดทางเทคนิคจากการประสานงานความถี เช่น 

EIRP, G/T, Frequency range, Bandwidth, Polarizations, Coverage area และ Frequency 

coordination 

3.1.2 ผู้ใช้ต้องนําสง่เอกสารหลกัฐานตามทีบริษัทร้องขอ  ดงัต่อไปนี 

 หลกัฐานแสดงฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 

 หลกัฐานแสดงว่าผู้ใช้  ได้รับอนญุาตจากสถาบนัหรือองค์การผู้ มีหน้าที รับผิดชอบของไทย  

ให้ปฏิบติัภาระหน้าทีตามสญัญานไีด้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 หลกัฐานแสดงว่าผู้ มีอํานาจของนิติบุคคลได้รับทราบและรับรองให้สญัญาน ี  มีผลผกูพนัต่อ

นิติบคุคลตามเงือนไข  และรายละเอียดในสญัญา 

3.1.3 คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและ

หน่วยงานทีเกียวข้องรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศอันสืบเนือง มาจากผลของการ

ประสานงานความถีซึงหน่วยงานทีมีอํานาจของรัฐเป็นผู้ ดูแลและควบคุมกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัดงักลา่วในการใช้ทรานส์พอนเดอร์  คู่สญัญาตกลงกันว่าจะไม่ใช้ทรานส์พอนเดอร์

โดยขดัหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือข้อตกลงระหว่างประเทศดงักลา่วมาข้างต้น 

ซึงข้อกําหนดดังกล่าวจะทําให้เกิดความมันใจว่าบริษัท จะสามารถให้บริการกับผู้ ใช้โครงข่ายฯทุกรายอย่างเป็น

ธรรม และสามารถใช้งานโครงข่ายฯ ได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ใช้โครงข่ายฯ รายอืนๆ และ

เป็นคุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึงเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของบริษัทฯ ทีให้ใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมเอง 
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3.2 ความสามารถของโครงข่ายฯ ในการรองรับปริมาณทราฟฟิค 

ความสามารถของโครงข่ายสือสารผ่านดาวเทียมจะขนึอยู่กับเอกสารการจองตําแหน่งวงโคจร (Filing) ทีได้รับ

อนญุาตให้ใช้งาน และข้อตกลงจากการประสานงานความถี 

ทังนี  ในส่วนของโครงการดาวเทียมไทยคม 7 สามารถรองรับปริมาณทราฟฟิคได้ทังหมด อย่างน้อย 14 

ช่องสญัญาณดาวเทียม (Transponder) 

3.3 ข้อกําหนดของคุณภาพการให้บริการขันตาํ 

ข้อกําหนดคณุภาพการให้บริการของบริษัทฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานทีเกียวข้องของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (ITU) และเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของดาวเทียม ซึงขนึอยู่กับข้อจํากัดหรือข้อกําหนดทาง

เทคนิคจากการประสานงานความถี 

 

4. ข้อกําหนดเกยีวกับหน้าทแีละความรับผิดชอบ 

4.1 หน้าทีความรับผิดชอบของผู้ใช้โครงข่ายฯ 

 ผู้ใช้จะต้องตกลงและให้สญัญาแก่บริษัทว่าตลอดระยะเวลาการใช้งานโครงข่ายฯ ผู้ ใช้จะใช้ทรานส์พอน

เดอร์เพือการโทรคมนาคม  และจะปฏิบติัตามกฎหมายควบคมุการใช้ทรานส์พอนเดอร์ และไม่ใช้เพือการ

ติดต่อสือสารทีก่อความเสือมเสียชือเสียงแก่บุคคลอืนหรือลามกอนาจาร  หรือฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครอง

ลิขสิทธิหรือกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองของบุคคลอืน  และตกลงชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันไม่ให้

บริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนจากหนสีนิ  ความสญูหาย  การฟ้องร้อง  หรือความเสียหายใด ๆ  ตลอดจน

ค่าธรรมเนียมการดําเนินคดีตามกฎหมาย ทีเกิดขนึจากการใช้หรือการดําเนินงานเกียวข้องกับ ทรานส์

พอนเดอร์ 

4.2 หน้าทคีวามรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีหน้าทีในการดําเนินการเพือให้บริการตามข้อเสนอฯ โดยจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาทรานส์

พอนเดอร์ เพือให้ผู้ใช้โครงข่ายสามารถใช้โครงข่ายของบริษัทฯ ในการให้บริการโทรคมนาคมภายในพืนที

ให้บริการของโครงข่ายฯ (Footprint) โดยไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้อง 

 บริษัทฯ มีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายและเงือนไขแนบท้ายใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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4.3 เหตุสุดวิสัย 

 ในกรณีทีเกิดสญัญาณรบกวนหรือการขดัข้องของสญัญาณหรือเหตุอืนใดทีไม่ได้อยู่ในภาวะทีบริษัทฯ จะ

สามารถควบคุมหรือป้องกันได้รวมถึงการขัดข้องของสญัญาณอันเนืองจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

อาทิ เช่น Sun outage (กรณีทีดาวเทียมอยู่ในแนวเดียวกนัระหว่างสถานีภาคพืนดินและดวงอาทิตย์)  ซึง

ทําให้ไม่สามารถรับหรือสง่สญัญาณได้  หรือทําให้คุณภาพของสญัญาณด้อยไปจากเดิมและการขัดข้อง

ของสญัญาณอันเนืองมาจากการซ่อมบํารุงรักษาหรือทดสอบสถานีควบคุมดาวเทียมหรือทรานส์พอน

เดอร์  โดยได้แจ้งให้คู่สญัญาได้ทราบลว่งหน้าแล้วจะไม่ให้ถือเป็นกรณีสญัญาณขดัข้อง 

 คู่สญัญาทงั 2 ฝ่าย  ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีทีไม่อาจปฏิบัติตามหรือภายในกําหนดระยะเวลาตาม

สญัญานีได้ ถ้ามีเหตุใดๆ อันจะเกิดขนึก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  ไม่อาจป้องกันได้แม้ทงับุคคลผู้ ต้อง

ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนัจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร  อันพึงคาดหมายได้จาก

บคุคลนนัในฐานะเช่นนนั ไม่ว่าจะเป็นเหตุทีเกิดจากจลาจล สงคราม การปฏิวัติ  รัฐประหาร  การถูก

บงัคบัโดยกฎหมายไทย   หรือกําลงัเจ้าพนกังานสว่นราชการจนเป็นสาเหตุให้บริษัทไม่สามารถให้ใช้ท

รานส์พอนเดอร์   หรือผู้ใช้ไม่สามารถใช้ทรานส์พอนเดอร์ตามสญัญานไีด้  

4.4 หน้าทีในการรักษาความลับ และคุ้มครองข้อมูลทีเป็นความลับทางการค้า 

คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงจะไม่เปิดเผยข้อตกลงทงัหมด หรือบางส่วนทีทําขนึระหว่างกันให้บุคคลอืนได้รับทราบ

เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี 

 การเปิดเผยข้อมลูนนัได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอีกฝ่ายหนงึ 

 เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อคณะบุคคลทีคู่สญัญาร่วมแต่งตงัขนึหรืออนุญาโตตุลาการ หรือผู้ เชียวชาญที

ได้รับการแต่งตงัให้ชีขาดตามข้อพิพาทตามสญัญา 

 การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสงั ประกาศ และกฎเกณฑ์การกํากับดูแลที

ออกโดย กสทช. หรือโดยคําสงัศาล 

 

5. อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

อตัราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะสะท้อนการให้บริการและสภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรม 

โดยในสว่นของดาวเทียมไทยคม 7 บริษัทฯ คิดอตัราค่าบริการเฉลียของทกุภูมิภาคอยู่ที 1,200,000 USD ต่อการ

ใช้งานขนาด 36 MHz ต่อปี ทงัน ีอตัราค่าบริการดังกลา่วมีการเปลยีนแปลงขนึอยู่กบัภาวะการแข่งขนัตามกลไก

ตลาด รวมทงัขนาดและระยะเวลาการใช้งานทีตกลงกนัระหว่างบริษัทฯและผู้ใช้บริการ 

 

 



 8

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรียกเก็บและการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

6.1 อตัราค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์จะคิดรวมภาษีหกั ณ ทีจ่ายแล้ว แต่ยังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม   บริษัทจะส่ง

ใบเรียกเก็บค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์เป็นเงินบาททกุวนัสนิงวดการเรียกชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ ทงันี

โดยการคิดคํานวณค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์จากเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาท ให้คํานวณค่าของอัตรา

แลกเปลียนโดยใช้อตัราแลกเปลียนลอยตวัตามอตัราขายถวัเฉลียทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

เฉลยีตลอดทงัเดือนของแต่ละเดือนทีมีการใช้งานทรานส์พอนเดอร์ 

 

6.2 ผู้ใช้จะต้องชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาทีตกลงกนั นบัจากวนัสนิงวดการเรียก

ชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์แต่ละงวดจนกว่าสญัญานจีะสนิสดุลง  

 

6.3  บริษัทจะสง่ใบเรียกเก็บค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ทกุวนัสนิงวดการเรียกชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ โดยงวด

การเรียกชําระค่าตอบแทนฯ จะเรียกเก็บเป็น เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือเป็นไปตามทีบริษัทฯ และ

ผู้ใช้บริการตกลงกนั 

  

7.กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

กระบวนการและระยะเวลาในการเจรจาในการทําสญัญารวมถึงข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทฯ 

จะยึดหลักปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรืองการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2556  

 

8. เงอืนไขและขันตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลียนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

การร้องขอให้ใช้บริการใหม่และการเปลียนแปลงระบบ รวมถึงการเปลียนแปลงการกําหนดเวลาและเงือนไขของ

สญัญา จะแก้ไขเปลียนแปลงก็แต่โดยความตกลงร่วมกันของคู่สญัญาทีทําเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึงจะต้องแจ้ง

ความจํานงดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดการเปลียนแปลงต่างๆ เพือ

ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ 

ทงัน ีผู้ใช้โครงข่ายฯ จะต้องไม่ดําเนินการใดๆ ต่อโครงข่ายของบริษัทฯ หรือการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

โครงข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ก่อน 

9. ขันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งทีมีกับผู้รับใบอนุญาตทีขอ

ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 หากผู้ใช้โครงข่ายฯ มีข้อร้องเรียนเกียวกบัคณุภาพของการให้บริการ และค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายของ

บริษัทฯ โดยเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดทีได้ตกลงกนั ผู้ใช้บริการโครงข่ายฯ สามารถร้องเรียนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทฯ พร้อมทงัแจ้งรายละเอียด วันเวลาทีการให้บริการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตาม

ข้อตกลง 
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 หากทรานส์พอนเดอร์ทีจดัสรรให้แก่ผู้ใช้เกิดขดัข้อง ด้วยเหตุนอกเหนือจากเงือนไขทีตกลงกัน และมิได้

เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ ใช้   ผู้ ใช้อาจถือเป็นเหตุหักลดค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ทีต้องชําระ

แก่บริษัทในงวดต่อไปได้  ทงันจีะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทก่อน 

 การหักลดค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์จะคิดคํานวณตามสตูรต่อไปนี  หากสญัญาณขัดข้องเป็นเวลานาน

ติดต่อกันตงัแต่ 1 ชัวโมงขนึไป   และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดจาก Space Segment ของ

ดาวเทียมไทยคม  ผู้ใช้มีสทิธิหกัค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์เท่ากบัอตัราค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ต่อระยะเวลา

ทีตกลงกนั  คิดทอนเป็นรายชวัโมงแล้วคูณด้วยจํานวนชัวโมงทีสญัญาณ ขัดข้องอย่างแท้จริง  ซึงหาก

ขดัข้องในสว่นทีเกินหนงึชวัโมงเป็นเวลาตงัแต่ 30 นาที  ขนึไปแต่น้อยกว่าหนึงชัวโมงให้คิดเพิมอีกหนึง

ชวัโมง  

 ระยะเวลาทีสญัญาณขดัข้องให้เริมนับตงัแต่เวลาทีบริษัทได้รับแจ้งการขัดข้องจากผู้ ใช้โดยโทรศัพท์ห รือ

โทรสาร  การแจ้งโดยโทรศพัท์จะต้องส่งหนังสือยืนยันตามมาโดยเร็ว  และหากบริษัทร้องขอ ผู้ ใช้จะต้อง

สง่หลกัฐานยืนยนัให้แก่บริษัท 

10. บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผิดเงอืนไขสัญญา 

 ในระหว่างอายุสญัญานี ผู้ ใช้จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าทีตามสัญญานีให้แก่บุคคลอืนโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากบริษัทก่อน  และหากได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้ว  ผู้ ใช้ตกลง

รับผิดชอบการชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ทงัหมดตามสญัญานี   และปฏิบัติภาระหน้าทีทงัปวงตาม

สญัญาของผู้ รับโอน โดยผู้ใช้จะแจ้งให้ผู้ รับโอนได้ทราบและยอมรับปฏิบติัตามเงือนไขและกําหนดเวลาใน

สญัญานี 

 ในกรณีทีผู้ใช้ผิดนดัไม่ชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์งวดใดงวดหนงึภายในกําหนดนบัแต่วนัถงึกําหนด

ชําระ  ผู้ใช้ต้องชําระเงินเพิมในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  คิดคํานวณจากจํานวนเงินทีถงึกําหนด

ชําระแล้ว  และหากบริษัทยงัไม่ได้รับชําระค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์และเงินเพิมภายในกําหนด 60 วนั  

นบัแต่วนัสนิงวดการเรียกชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์  บริษัทมีสิทธิบอกเลกิสญัญาได้และมีสทิธิระงบั

ไม่ให้ผู้ ใช้ได้ใช้ทรานส์พอนเดอร์อีกต่อไป  และมีสทิธิเรียกชําระค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ทีค้างชําระ

ทงัหมด  พร้อมด้วยเงินเพิมทีเรียกเก็บจากค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ทีค้างชําระดงักล่าว  รวมถึงเบยีปรับ

อืนใดตามทีคู่สญัญาจะตกลงกนั  

 ในระหว่างระยะเวลาการใช้ทีกําหนดในสญัญานี  หรือระยะเวลาทีมีการขยายออกไป  ผู้ใช้มีสทิธิบอก

เลกิสญัญานไีด้ โดยทําเป็นหนงัสอืบอกกลา่วลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเวลาทีตกลงกนั และชําระ

ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัอัตราทีตกลงกนั ทงันใีห้ชําระภายใน 30 วนันบั

แต่วนัทีบริษัทได้รับแจ้งและตอบรับการบอกเลกิสญัญาดงักลา่วอย่างเป็นทางการ 

 บริษัทอาจบอกเลิกสญัญานีได้ เมือผู้ ใช้โอนสิทธิตามสญัญานีให้แก่บุคคลอืนเพือประโยชน์ของเจ้าหนี

หรือถูกฟ้องล้มละลาย หรือกําลงัจะถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีข้อเรียกร้อง  หรือข้อมติให้จัด

องค์การใหม่  เลกิบริษัท หรือมีการชําระบญัชี  

 ทงัน ีการบอกเลกิสญัญาจะต้องไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ หรือคําสงัทีเกียวข้อง 
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11. บุคคลและสถานททีตีิดต่อได้ 

การบอกกลา่วใด ๆ จะต้องทําเป็นหนงัสอืและสง่ถงึคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง ณ สถานทีอยู่ในสญัญา ทงันีให้ส่งโดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสาร และให้ถือว่าได้สง่ถงึคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงในวันทีได้รับการบอก

กลา่วทางโทรสาร  หากใช้วิธีการสง่ทางโทรสาร  ควรจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามไปด้วยโดยให้

ถือว่าผู้ รับได้ทราบการบอกกล่าวตงัแต่วันทีรับโทรสาร  โดยผู้ ใช้บริการสามารถส่งคําบอกกล่าวถึงบริษัทฯ ได้ที 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) ทีอยู่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบรีุ 11000 

 

12. หลักการและวิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 

สัดส่วนโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท เทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ก่อนภาษีเงนิ

ได้นิติบุคคล)  

 

ต้นทนุการก่อสร้างดาวเทียม ต้นทนุส่งดาวเทียมขนึสู่วงโคจรและต้นทนุการก่อสร้าง

สถานีภาคพนืดิน   

51% 

ต้นทนุค่าอนญุาตให้ดําเนินการ 9% 

ต้นทนุในการดําเนินการอืนๆ 6% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25% 

ต้นทนุทางการเงิน (ต้นทนุในการจัดหาเงินกู้ ยืมและดอกเบยีจ่าย) 9% 

 

 

 


