เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package)
โดยที่รัฐมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยตามที่บัญญัติไว้
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีหน้าที่ดาเนินการในนามรัฐเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซงึ่ สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม และดาเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้ง
มีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ส่งเสริม
การแข่ ง ขัน โดยเสรีอ ย่ า งเป็น ธรรมในการประกอบกิจ การดาวเที ย ม และจั ด สรรสิ ท ธิใ นการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมเพื่อประโยชน์ ของรัฐ โดยให้สะท้อนมูลค่าทรั พยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน โดยค านึ งถึงความมั่นคงของรัฐตามความจ าเป็น จึ งเห็ นสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการอนุ ญาตให้ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
เพื่อให้ สอดคล้องตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยนาข่ายงานดาวเทียม
ประเภทวงโคจรประจาที่ (GSO) ที่ประเทศไทยมีสิทธิอยู่เดิมสาหรับใช้งาน ณ ตาแหน่งวงโคจร
๕๐.๕ องศาตะวันออก ๕๑ องศาตะวันออก ๗๘.๕ องศาตะวันออก ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก
๑๒๐ องศาตะวันออก ๑๒๖ องศาตะวันออก และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ซึ่งการอนุญาตกาลังจะสิ้นสุดลง
หรือที่ไม่มีผู้ได้รับอนุญาตก่อนที่แผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมีผลใช้บังคับมาจัดชุด
(Package) ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ รวมทั้งให้มีการคัดเลือก
ผู้ขอรับอนุญาตด้วยวิธีการประมูล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๔/๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น” หมายความว่า สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยได้แจ้งขอใช้ข่ายงานดาวเทียมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและ
อยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์ข้อมูลล่วงหน้าหรือขั้นตอนการประสานงานคลื่นความถี่ แต่ยังไม่ได้รับการแจ้ง
จดทะเบียนและบันทึกไว้ในทะเบียนความถีห่ ลักระหว่างประเทศ (Master International Frequency
Register - MIFR) แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
“สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มขั้ น สมบู ร ณ์ ” หมายความว่ า สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้
วงโคจรดาวเทียมที่ประเทศไทยได้รับเมื่อข่า ยงานดาวเที ยมได้รับการแจ้งจดทะเบียนและบัน ทึ ก ไว้
ในทะเบี ย นความถี่ ห ลั กระหว่างประเทศ (Master International Frequency Register - MIFR)
แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
“ข่ายงานดาวเทียม” หมายความว่า ชุด ข้อมูลที่แสดงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอยู่เดิม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดการใช้งานคลื่นความถี่ ตาแหน่งวงโคจร
ดาวเทียมและลักษณะทางเทคนิคของการใช้งาน
“ผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคาขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ตามชุดข่ายงานดาวเทียมที่ประสงค์จะได้รับอนุญาต
“ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้ขอรับอนุญาตที่ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเงินตามที่กาหนดในประกาศนี้
“ผู้ชนะการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่ชนะการคัดเลือก และมีสิทธิ
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ตามชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือก
“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใ ช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ตามชุ ด ข่ า ยงานดาวเที ย มและใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส ามจาก กสทช.
เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมวด ๑
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ข้อ ๕ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ กสทช. จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้
มีรายละเอียดการจัดชุดข่ายงานดาวเทียม (Package) และราคาขั้นต่าของการอนุญาต ดังนี้
ชุดข่ายงาน
ดาวเทียมที่ ข่ายงานดาวเทียม
(Package No.)
THAICOM-C1
๑
THAICOM-N1
THAICOM-51
THAICOM-A2B
๒
THAISAT-78.5E
THAICOM-IP1
THAICOM-P3
๓
THAISAT-119.5E
THAISAT-120E
๔
THAISAT-126E
5
THAICOM-G3K
THAISAT-142E

สถานะของสิทธิ
ขั้นสมบูรณ์
ขั้นสมบูรณ์
ขั้นต้น
ขั้นสมบูรณ์
ขั้นต้น
ขั้นสมบูรณ์
ขั้นสมบูรณ์
ขั้นต้น
ขั้นต้น
ขั้นต้น
ขั้นสมบูรณ์
ขั้นต้น

ตาแหน่งวงโคจร
(องศา
ตะวันออก)

ราคาขั้นต่า
(บาท)

๕๐.๕

374,156,000.-

๕๑
๗๘.๕

360,017,000.-

๑๑๙.๕

397,532,000.-

๑๒๐
๑๒๖

8,644,000.-

๑๔๒

189,385,000.-

ทั้งนี้ รายละเอียดชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียมกาหนดไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ผู้ ช นะการคั ด เลื อ กตามประกาศนี้ เมื่ อ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการด าเนิ น การ
ก่อนรับอนุ ญาตครบถ้วนแล้ว กสทช. จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม และจะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อประกอบกิจการ
ตามขอบเขตการอนุญาต
กรณี ผู้ ช นะการคั ด เลื อ กตามประกาศนี้ เ ป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
แบบที่ สามอยู่ แ ล้ ว เมื่ อ ได้ปฏิ บัติต ามเงื่อ นไขการดาเนิ นการก่ อนรับอนุญาตครบถ้วนแล้ ว กสทช.
จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม และจะพิจารณา
เพิ่มเติมขอบเขตการอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมวด ๒
คุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเงินของผูข้ อรับอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๗.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติม และต้ อ งมี คุณ สมบั ติและไม่มี ลัก ษณะต้องห้ าม
ตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
(2) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย
(3) มิใช่คนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยผู้ขอรับอนุญาตจะต้องกาหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการ
โดยคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้ อ มค ารั บ รองซึ่ ง ลงนาม
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน นิ ติบุคคล ว่าจะไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็นการขัด ต่อข้อห้ามดังกล่าว
เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศดังกล่าว
ภายหลังการคัดเลือก กรณีผู้รับอนุญาตมีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืน
ข้ อ ห้ า มดัง กล่ าว ให้ ด าเนิ น การตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(4) ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับอนุญาตรายอื่น โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ เ ป็ น บริ ษั ท ในเครื อ ไม่ เ ป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม ไม่ เ ป็ น ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ ถู ก ควบคุ ม หรื อ ไม่ มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับอนุญาตรายอื่น ตามข้อกาหนด
ในแบบคาขอรับอนุญาตแบบที่ ๓ รายงานการถือครองหุ้นและการมีอานาจควบคุม ท้ายประกาศนี้
(5) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ขอรับอนุญาต
ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่าผู้ ขอรับอนุ ญาตไม่มี คุ ณสมบั ติตามที่กาหนด
หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือกหรือผู้ชนะการคัดเลือก
ไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด กสทช. จะตัดรายชื่อผู้ขอรับอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับอนุญาต
ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
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๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ขอรับอนุญาตในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๒ และชุดข่าย
งานดาวเทียมที่ ๓
(1) ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนทั้งหมด
ในนิติบุคคลนั้น เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ละประเภทโดยลาพังหรือหลายประเภทรวมกัน ดังต่อไปนี้
(๑.๑) บุคคลสัญชาติไทย
(๑.๒) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
(๑.๓) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑
ของทุนทั้งหมดเป็นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้นับเป็นทุนของบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(๑.๔) ห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
ทั้ ง หมดมี สั ญ ชาติ ไ ทยและทุ น ของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด นั้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๑ เป็ น ของบุ ค คล
ซึ่งมีสัญชาติไทย
(๑.๕) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ที่ จ ดทะเบี ย น ซึ่ ง ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นทั้ ง หมด
มีสัญชาติไทย
นิ ติ บุ ค คลตาม (๑.๓) (๑.๔) หรื อ (๑.๕) ต้ อ งจดทะเบี ย น
ตามกฎหมายไทย และในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนั้น จะต้องมีทุนเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตาม (๑) นี้ด้วย
(2) อานาจการบริหารของผู้ขอรับอนุญาตต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคล
สัญชาติไทย ดังต่อไปนี้
(๒.๑) มีกรรมการสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป
(๒.๒) ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจจัดการต้องมีสัญชาติไทย
ข้อ ๘ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเงิน ตามที่กาหนด
รายละเอียดไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ ของภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
หมวด ๓
การขอรับอนุญาต
ข้อ ๙ ในการขอรับอนุญาต ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) รั บ เอกสารการคัด เลื อ ก ณ วั น ที่ กสทช. ก าหนด พร้ อ มลงนามในหนั งสื อ ตกลง
การไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure agreement : NDA) ว่าจะไม่นาข้อมูลในเอกสารที่ได้รับ
ไปเปิดเผย หรือนาไปทาสาเนา หรือนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน กสทช.
(๒) ยื่นคาขอรับอนุญาต ณ วันที่ กสทช. กาหนด โดยยื่นแบบคาขอรับอนุญาตที่กรอกข้อมูล
ครบถ้ว น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กาหนดในภาคผนวก ข ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖
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พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗
ถนนพหลโยธิ น ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๔๐๐
พร้อมทั้งชาระค่าพิจารณาคาขอรับอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสด
หรือเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์
และให้หมายความรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ที่สั่งจ่ายสานักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อสานักงาน กสทช. หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการ โดยให้ถือว่าเป็นค่าพิจารณาคาขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ทั้งนี้ ค่าพิจารณาคาขอรับอนุญาตดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีตามที่กฎหมายกาหนดและสานักงาน
กสทช. จะไม่คืนค่าพิจารณาคาขอรับอนุญาตดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. จะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประกอบการพิจารณาการยื่น
คาขอรับอนุญาตด้วย
(๓) ดาเนินการตามข้อ ๗.๑ (๓) โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับอนุญาตที่กาหนดข้อห้าม
ให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมคารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว
นอกจากการรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตต้องทาการรับรองตามข้อกาหนด
ในมาตรการจากัดพฤติกรรมสมยอมในการเข้าร่วมการคัดเลือก การรับรองว่าเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
ผู้ขอรับอนุญาตยินยอมที่จะจัดทาและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินที่ กสทช. เห็นชอบ
และลงนามรับรองในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการคัดเลือก
(๔) วางหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ที่สั่งจ่ายสานักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น
ต่อสานักงาน กสทช. หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ หรือหนังสือค้าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนี้
(๔.๑) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๔
ให้ ว างหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นจานวนเงิน ๘๖๔,๔๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พัน
สี่ร้อยบาทถ้วน)
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(๔.๒) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมอื่น
หรือในชุดข่ายงานดาวเทียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๔ ให้วางหลักประกันการขอรับ
อนุญาต ดังนี้
(๑) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จานวน ๑ ชุด
ข่ า ยงานดาวเที ย ม ให้ ว างหลัก ประกั น การขอรับอนุญาต เป็ น จ านวนเงิน ๓๙,๗๕๓,๒๐๐.- บาท
(สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
(๒) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จานวน ๒ ชุด
ข่ า ยงานดาวเที ย ม ให้ ว างหลัก ประกั น การขอรับอนุญาต เป็ น จ านวนเงิน ๗๗,๑๖๘,๘๐๐.- บาท
(เจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(๓) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จานวน ๓ ชุด
ข่ายงานดาวเทียม ให้ ว างหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นจานวนเงิน ๑๑๓,๑๗๐,๕๐๐.- บาท
(หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
(๔) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จานวน ๔ ชุด
ข่ายงานดาวเทียม ให้ ว างหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นจานวนเงิน ๑๓๒,๑๐๙,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
หากผู้ขอรับอนุญาตไม่ดาเนินการตามวิธีการขอรับอนุญาตที่ กสทช. กาหนด สานักงาน
กสทช. จะไม่รับคาขอรับอนุญาต
สานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการขอรับอนุญาตดังกล่าว ในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกหรือผู้ชนะการคัดเลือก ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในการคัดเลือก กฎการคัดเลือก
หรือเงื่อนไขการดาเนินการก่อนได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๐ สานักงาน กสทช. จะดาเนินการพิจารณาคาขอรับอนุญาต ดังนี้
(๑) สานักงาน กสทช. จะพิจารณาตรวจสอบแบบคาขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐาน
ที่จาเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
(๒) หากปรากฏว่ า เอกสารหลั ก ฐานที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ใ นการอนุญ าตไม่ ถู ก ต้อ งไม่ค รบถ้ว น
หรือไม่เพียงพอ สานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นั บจากวัน ที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้ขอรับอนุญาตยังมิได้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง จะถือว่าผู้ขอรับอนุญาต
ไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(๓) สานักงาน กสทช. ดาเนินการพิจารณาว่าผู้ขอรับอนุญาตมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และ
ความสามารถทางด้านการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ครบถ้วนหรือไม่ และนาเสนอ
กสทช. พิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก ให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตทราบ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันที่ยื่นคาขอ หรือวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตาม (๒)
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จากผู้ขอรับอนุญาตทุกราย โดยสานักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกให้ทราบ
เป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเงินของ
ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตตามข้ อ ๗ และข้ อ ๘ ส านั ก งาน กสทช. อาจให้ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตชี้ แ จงข้ อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเงิน
ของผู้ขอรับอนุญาต
(๔) กรณี ที่ กสทช. พิ จ ารณาว่ า ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตใดไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถทางด้ า นการเงิ น ของผู้ ข อรั บ อนุ ญ าต หรื อ ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดให้ ค รบถ้ ว น
ผู้ขอรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. เพื่อให้ทบทวนภายในระยะเวลา ๓ วันทาการ นับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กสทช.
จะแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ กสทช.
ให้ถือเป็นที่สุด
(๕) กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตมิ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ผู้ เ ข้า ร่ วมการคัด เลื อ ก ส านั ก งาน
กสทช. จะคืนหลักประกันการขอรับอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก
(๖) กรณีที่ไ ม่มีผู้ยื่น ขอรับอนุญาต กสทช. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัด เลือกดังกล่าว
และพิจารณากาหนดการคัดเลือกครั้งต่อไปตามความเหมาะสม
ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่ า ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถทางด้านการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามที่กาหนด หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า
ผู้ขอรับอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก ไม่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และ
ความสามารถทางด้านการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามที่กาหนด กสทช. จะตัดรายชื่อผู้ขอรับอนุญาต
ดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
หมวด ๔
การคัดเลือก
ข้อ ๑๑ กสทช. จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามกฎการคัดเลือกในภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๒ ในวันประมูล หากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคัดเลือก จะถือว่า
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการคั ด เลื อ กรายดั ง กล่ า วพ้ น จากสถานะผู้ เ ข้ า ร่ ว มการคั ด เลื อ ก และส านั ก งาน กสทช.
จะริบหลักประกันการขอรับอนุญาตของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าว และจะไม่สามารถยื่นขอรับ
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อนุ ญ าตสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม และการอนุ ญ าตใช้ ช่ อ งสั ญ ญาณดาวเที ย มต่ า งชาติ
ในการให้บริการในประเทศใด ๆ ได้ จนกว่า กสทช. จะพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑๓ กสทช. จะรับรองผลการคัด เลือกภายใน ๗ วัน นับจากวันสิ้นสุดการคัดเลือก
โดยสานักงาน กสทช. จะแจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายทราบ และจะประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการคัดเลือกให้แก่
ผู้ทไี่ ม่ได้รับคัดเลือกภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก
ข้อ ๑๔ กรณีมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจานวนทั้งหมด ๑ ราย กสทช. จะเปิดรับคาขอรับอนุญาต
เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่สานักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก
ภายหลังจากครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กสทช. จะดาเนินการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือก
ในประกาศนี้ต่อไป เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย
ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก กสทช. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือก และอาจพิจารณา
กาหนดการคัดเลือกครั้งต่อไปตามความเหมาะสม
หมวด ๕
มาตรการจากัดพฤติกรรมสมยอมในการเข้าร่วมการคัดเลือก
ข้อ ๑๕ ห้ า มผู้ ข อรั บอนุ ญาตติด ต่อ สื่อ สารระหว่างกันในประเด็นที่ เป็ นการเปิด เผยข้อมูล
อันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาต ตั้งแต่วันที่ กสทช. เปิดให้มีการยื่น
คาขอรับการอนุญาตจนถึงเวลาที่ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก
ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(๒) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์
ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดาเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นทาการเสนอราคาสูงหรือต่าจนเห็นได้ชัดว่า
ไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา
(๓) ข่มขืนใจผู้อื่นให้จายอมร่วมดาเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา
หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทาการเสนอราคาตามที่กาหนด โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ
ด้ว ยประการใด ๆ ให้ กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ
ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น
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(๔) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทาการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทาการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด
(๕) ทาการเสนอราคาต่อสานั กงาน กสทช. โดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือ
ต่าเกินกว่าปกติ จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกัน
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และการกระทาเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การคัดเลือกไม่สาเร็จลุล่วงไปได้
ข้อ ๑๗ ผู้ ข อรั บ อนุ ญาตจะต้ องปฏิ บั ติต ามหลัก เกณฑ์ ระยะเวลา วิ ธี ก าร และเงื่อนไข
ตามประกาศนี้ และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาตตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
หมวด ๖
ข้อกาหนดในการอนุญาต
ส่วนที่ ๑
เงื่อนไขการดาเนินการก่อนได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๘ ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก
(๑) ชาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่ ๑ พร้อมจัดส่งหนังสือค้าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อค้าประกันการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่เหลือ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๙
(๒) วางหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเป็นหนังสือค้าประกันจาก
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จานวนร้อยละ ๕
ของประมาณการต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการนาดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ของแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม
ตามที่ระบุไว้ในคาขอรับอนุญาต เว้นแต่ในกรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๔ ไม่ต้องวางหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
(๓) ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสาหรับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามข้อ ๗ ของภาคผนวก ข และเอกสารหลักฐานและ
ข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสาหรับการขอรับอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด ตามข้อ ๘ ของภาคผนวก ข ให้สานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก
(๔) หากปรากฏว่ า เอกสารหลั ก ฐานและข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการอนุ ญ าตตาม (๓)
ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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กรณีที่ผู้ชนะการคัดเลือกไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการคัดเลือกสละสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม กสทช. จะดาเนินการริบหลักประกันการขอรับอนุญาต และผู้ชนะการคัดเลือก
รายดังกล่าวต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือกเป็นจานวนเงิ น
ตามข้อกาหนดในแบบคาขอรับอนุญาตแบบที่ ๘ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาตท้ายประกาศนี้
กสทช. อาจนาเงินจากการริบหลักประกันการขอรับอนุญาตไปใช้จ่ายในการดาเนินการที่จาเป็น
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามอานาจหน้าที่ก่อนนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
ข้อ ๑๙ กสทช. จะอนุญาตให้ผู้ชนะการคัดเลือกใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและ
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการคัดเลือก ภายหลังจากผู้ชนะการคัดเลือกได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดาเนินการก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ชนะการคัดเลือกไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับอนุญาตให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด กสทช. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่เสนอ
ราคาการประมูลสูงสุดลาดับถัดไป (ถ้ามี) เป็นผู้ชนะการคัดเลือกแทน
ส่วนที่ ๒
ระยะเวลาการอนุญาตและขอบเขตการอนุญาต
ข้อ ๒๑ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มตามประกาศนี้ มี ระยะเวลา
การอนุญาต ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรตามประกาศนี้ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเฉพาะบริการโทรคมนาคมที่ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลา
๒๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
กรณีข่ายงานดาวเทียม THAICOM-IP1 ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่วันสิ้นสุดอายุ
วิ ศวกรรมของดาวเที ยมไทยคม ๔ และให้ มี ระยะเวลาการอนุ ญาตสิ้ นสุ ดลงพร้ อมกั นทั้ งชุ ดข่ ายงาน
ดาวเทียมที่ ๓ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมสาหรับข่ายงานดาวเทียม THAICOM-IP1 ตามประกาศนี้ สามารถนาข่ายงานดาวเทียม
THAICOM-IP1 ไปดาเนิ น การประสานงานคลื่นความถี่ต ามข้อกาหนดในข้อบังคับวิทยุของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ กสทช. อนุญาตตามข้อ ๑๙ แต่ข้อตกลงการประสานงาน
คลื่นความถี่ต้องดาเนินการในระดับหน่วยงานอานวยการของรัฐและต้องไม่ส่งผลเป็นการรอนสิทธิของ
ผู้ได้รับอนุญาตเดิมก่อนวันสิ้นสุดอายุวิศวกรรมของดาวเทียมไทยคม ๔
ข้อ ๒๒ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและเพื่ อ เตรีย มการส าหรั บอนุ ญาตให้ ใ ช้ สิทธิ
ในการเข้าใช้ว งโคจรดาวเทียมคราวต่อไป ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทีย ม
จะต้องส่งแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ และแผนการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับดาวเทียมเป็นการล่วงหน้า
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ไม่น้อยกว่า ๕ ปีก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง และผู้รับอนุญาตจะต้องคืนสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้แก่ กสทช. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
ข้อ ๒๓ กสทช. จะดาเนินการให้มีการคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตไว้ตามประกาศนี้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนสิ้นสุดการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะได้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิ
ในการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มต่ อ ไปหลั ง สิ้ น สุ ด การอนุญ าตเดิม ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตสามารถยื่ น ค าขอ
เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. จะประกาศกาหนดต่อไป
หมวด ๗
เงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ ๒๔ ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตจะได้รับการคุ้มครองในตาแหน่งวงโคจรของชุด ข่ายงานดาวเทียม
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ โดย กสทช. จะไม่อนุญาตให้
ผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นจัดส่งข่ายงานดาวเทียมใหม่ที่ทับซ้อนกับตาแหน่งวงโคจรดังกล่าว เป็นระยะเวลา
๕ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว การคุ้มครองข้างต้นเป็นอันหมดไป
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจัดส่งข่ายงานดาวเทียมใหม่เพิ่มเติมในตาแหน่งวงโคจรของ
ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ หรือขอแก้ไข
ลักษณะทางเทคนิคของข่ายงานดาวเทียม (modification) ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ เพื่อให้
สามารถใช้งานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องดาเนินการตามประกาศเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และกระบวนวิธีดาเนินการของ
ข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีดาวเทียมใช้งานจริงกับข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิท ธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมขั้น สมบูรณ์ในชุด ข่ายงานดาวเทียมนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้ า ใช้
วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถจัดส่งดาวเทียมเพื่อใช้งานกับชุดข่ายงานดาวเทียม
ที่ได้รับอนุญาตได้โดยไม่จากัดจานวนดาวเทียม
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่นาคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเที ย มขั้น สมบู รณ์ ขึ้น ใช้ งานบนดาวเที ย มให้แ ล้ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ต าม
ภาคผนวก ก และต้องใช้งานคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง ผู้ได้รับอนุญาตอาจขออนุญาต
ต่ อ กสทช. เพื่ อ น าดาวเทีย มอื่น มาใช้กับ ข่ายงานดาวเทีย มที่ ได้รับอนุญาตให้ ใช้ สิ ทธิใ นการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ แต่ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ จัด ให้มีด าวเทียมเป็นของตนเอง
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ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจาก
ได้รับอนุญาต
กสทช. จะริบหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของชุดข่ายงานดาวเทียม
หากผู้ไ ด้รับอนุ ญาตไม่ดาเนิ น การตามวรรคหนึ่งและไม่ดาเนินการใด ๆ อันมีผลทาให้ประเทศไทย
สิ้นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตไม่ดาเนินการจัดให้มีดาวเทียม
เป็น ของตนเองตามระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง เว้นแต่เกิด เหตุสุด วิสัยที่ กสทช. เห็นสมควร
ไม่ริบหลักประกัน ทั้งนี้ กสทช. อาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ให้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ภายใน ๑๕ วัน
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง จากผู้ ไ ด้ รั บอนุ ญ าตว่ า ได้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ด าวเที ย มเป็ นของตนเอง
ตามวรรคสองเสร็จสิ้น พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กสทช. อาจนาเงินที่ได้จากการริบหลักประกันการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ไปใช้จ่ายในการดาเนิ น การที่จาเป็น เพื่อรักษาสิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามอานาจหน้ า ที่
ก่อนนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
ข้อ ๒๘ หากผู้ไ ด้รับอนุ ญาตไม่ดาเนินการตามกระบวนการและระยะเวลาที่ข้อบังคับวิทยุ
แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกาหนดไว้เพื่อให้ข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ที่เป็นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นได้รับสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ จนส่งผลให้ข่ายงานดาวเทียมนั้นถูกยกเลิก กสทช. จะยกเลิก
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นสาหรับข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว
กรณี กสทช. ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้ได้รับอนุญาตในข่ายงาน
ดาวเทียมใด ให้ กสทช. ริบหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามข้อ ๑๘ (๒)
ของชุดข่ายงานดาวเทียมที่สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นดังกล่าวถูกยกเลิก ยกเว้นการได้รับ
อนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๔ เว้นแต่กรณีที่สานักงาน กสทช.
ได้คืนหลักประกันให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระค่าปรับตามที่ กสทช. กาหนดตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกัน
กรณี ก ารยกเลิ กการอนุ ญ าตให้ ใ ช้สิ ท ธิใ นวงโคจรดาวเทีย มของผู้ รับ อนุญ าตตามวรรคสอง
หากผู้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์ให้ กสทช. พิจารณาได้ว่า ได้ดาเนินการประสานงานคลื่นความถี่
ตามข้อกาหนดของข้อบั งคับวิทยุแ ห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอย่างเต็มที่แล้ว กสทช.
อาจงดเว้นการริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ
กสทช. อาจนาเงินที่ได้จากการริบหลักประกันการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมหรือ
ค่าปรับไปใช้จ่ายในการดาเนินการที่จาเป็นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามอานาจหน้าที่
ก่อนนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
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ข้อ ๒๙ กรณีผู้ได้รับอนุญาตที่มีข่ายงานดาวเทียมอยู่ในขั้นตอนการประสานงานคลื่นความถี่
ซึ่งได้รับอนุญาตใช้ให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นแล้ว ประสงค์จะขอรับการแจ้งจดทะเบียน
ต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์
จะต้องดาเนินการจัดส่งเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคตามภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๐ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ จั ด ให้ มี ช่ อ งสั ญญาณส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและ
ประโยชน์ของรัฐ (State Use and Public Services) ของดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม
ที่ได้รับอนุญาต โดยมีขนาดความจุ (capacity) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Mbps ในกรณีดาวเทียมสื่อสาร
ความจุสูง หรือไม่น้อยกว่า ๑ ทรานสปอนเดอร์ (๓๖ เมกะเฮิรตซ์ในคลื่นความถี่ย่าน C หรือ ๒๔
เมกะเฮิรตซ์ในคลื่นความถี่ย่าน Ku หรือ Ka) ในกรณีดาวเทียมสื่อสารแบบทั่วไป ให้แก่รัฐเมื่อมี
การร้องขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ลักษณะการให้บริการสาธารณะและประโยชน์ของรัฐ (State Use and Public Services)
ตามวรรคหนึ่ งให้ เป็น ไปตามที่ กสทช. กาหนด ซึ่งต้องไม่มีวัตถุประสงค์การใช้งานในเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตอาจนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการในลักษณะดังกล่าวมาหักลดหย่อน
จากรายได้ที่จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดส่งและดาเนินการตามแผนการใช้งานข่ายงานดาวเทียม
ในชุดข่ายงานดาวเทียมที่เข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมการใช้งานข่ายงานดาวเทียม
ขั้นสมบูรณ์ทั้งหมดของชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น
ข้อ ๓๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมีห น้ า ที่จั ด ท าแผนปฏิ บัติก ารรองรับเหตุ ฉุกเฉิน ในกรณี ด าวเทียม
ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ สามารถประกันความต่อเนื่องของการให้บริก ารได้ในระยะเวลาตั้ ง แต่
เกิดเหตุฉุกเฉินจนกระทั่งกลับสู่สถานการณ์ปรกติ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้
กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตอาจจัดสร้างดาวเทียมสารองเพื่อรองรับเหตุฉกุ เฉิน
ดังกล่าวได้ แต่จะนามาใช้งานได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตามแผนปฏิบัติการรองรับ
เหตุฉุกเฉินข้างต้นจะต้องใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติจากผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลา
ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีสถานีควบคุมดาวเทียม (Telemetry, Tracking, Command
and Monitoring - TTC&M) และสถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียม (Traffic Management)
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
กรณี ด าวเที ย มที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มตามประกาศนี้ ไ ม่ มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ครอบคลุมอาณาเขตของประเทศไทย และกรณีการนาดาวเทียมอื่นมาใช้กับข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามข้อ ๒๗ ผู้รับอนุญาตอาจใช้สถานีควบคุมดาวเทียมและ
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สถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยได้ โดยผู้รับอนุญาตต้องมีความสามารถ
ควบคุมดาวเทียมและควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมจากที่ตั้งสถานประกอบการของผู้รับอนุญาต
ในประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จ และให้รายงานรายละเอียดการใช้สถานีควบคุมดาวเทียมและสถานี
ควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมดังกล่าวให้ กสทช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งาน
สถานีข้างต้น
ข้อ ๓๔ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้
วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ
โทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยทุกประการ (Exclusive Jurisdiction)
และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายด้ า นความมั่ น คงของประเทศ ด้ า นการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Data Privacy Protection) รวมถึ งด้ านความมั่ นคงปลอดภั ย ไซเบอร์ (Cyber Security) หรือ
กฎระเบียบอื่นใดที่เหมาะสมและจาเป็น และต้องปฏิบัติให้สอดคล้อ งกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
และมีพันธกรณีทางระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นวัตถุอวกาศ ตามที่กาหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดทาประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks insurance)
ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ตามแผนการดาเนินงานตามข้อ ๘ ของภาคผนวก ข รวมทั้งปัญหาอุปสรรคอื่นใด ให้สานักงาน
กสทช. ทราบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
หมวด ๘
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อ ๓๙ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้
วงโคจรดาวเที ย มเป็ น จ านวนตามราคาการประมู ล สู ง สุ ด ในแต่ ล ะชุ ด ข่ า ยงานดาวเที ย มในขั้ น ตอน
การประมูล โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด ดังนี้
(๑) งวดที่ ๑ ชาระเงินเป็นจานวนร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการอนุญาต และวางหนังสือ
ค้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
เพื่อค้าประกัน การชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการอนุญาตในส่วนที่เหลือ โดยให้ชาระภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือกจากสานักงาน กสทช.
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ในการชาระเงินงวดที่ ๑ ให้สานักงาน กสทช. นาหลักประกันการขอรับอนุญาตของผู้ชนะ
การคั ด เลื อ กมาช าระเป็ น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตก่ อ น และให้ ผู้ ช นะการคั ด เลื อ กช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตในส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) งวดที่ ๒ ชาระเงินเป็นจานวนร้อยละ ๔๐ ของค่าธรรมเนียมการอนุญาต และวางหนังสือ
ค้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
เพื่อค้าประกันการชาระเงินค่าธรรมเนี ยมการอนุญาตในส่วนที่เหลือ โดยชาระภายใน ๔ ปี นับจาก
วันที่ได้รับอนุญาต
(๓) งวดที่ ๓ ชาระเงินเป็นจานวนร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมการอนุญาต โดยชาระ
ภายใน ๖ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
สานักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้าประกันที่ได้เคยนาส่งไว้ในงวดก่อนหน้าภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันที่ผู้ได้รับอนุญาตชาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตในแต่ละงวด ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียม
ที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายกาหนด
กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตส่วนเพิ่ม เป็นจานวนเงิน
เท่ า กั บ ผลคู ณ ของจ านวนเงิน ที่ค้ า งช าระกั บอั ต ราดอกเบี้ย ร้ อยละ ๑๕ ต่ อ ปี ค านวณเป็นรายวัน
โดยหากพ้นกาหนดชาระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่าผู้รับอนุญาตกระทาผิด เงื่อนไขของประกาศนี้
กสทช. จะริบหลักประกันตามวรรคหนึ่งและอาจยกเลิกการอนุญาตได้
ข้อ ๔๐ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ก ารใช้ ว งโคจร
ดาวเทียมรายปี เป็น จานวนร้อยละ ๐.๒๕ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิ จ การ
ดาวเที ย ม โดยให้ ช าระปี ล ะครั้ ง ภายใน ๑๕๐ วั น นั บ จากวั น สิ้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี ทั้ ง นี้
ให้ ช าระเป็ น รายนิ ติ บุค คลที่ไ ด้รั บ อนุ ญาตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ าใช้ ว งโคจรดาวเที ย มโดยให้ น ารายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ได้รับอนุญาต
มาคานวณค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี พร้อมนาส่งงบการเงิน
ประจาปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและเปิดเผยรายได้ที่ เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการดาวเทียมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถ
นาส่งงบการเงินประจาปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนาส่งงบทดลองแทน ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรอง
งบการเงินประจาปีแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนาส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง
ส านั ก งาน กสทช. จะตรวจสอบการช าระค่ าธรรมเนีย มการอนุญาตให้ แล้ วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วั น นั บ จากวั น ที่ ส านั ก งาน กสทช. ได้ รั บ งบการเงิ น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายรับรอง หากสานักงาน กสทช. พบว่า ผู้ได้รับอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตไว้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ไม่ ถู ก ต้ อ ง ส านั ก งาน กสทช. จะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุญ าตช าระค่า ธรรมเนี ย มให้ ครบถ้ว น
หรือรับคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่ได้ชาระไว้เกิน ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ทั้งนี้ สานั กงาน กสทช. อาจให้ ผู้ไ ด้รับอนุญาตนาส่งเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลอื่นที่จาเป็นต่อ
การพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการชาระค่าธรรมเนียม
ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชาระค่าใช้จ่ายตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเรียกเก็บ
ภายในวันครบกาหนดชาระตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกาหนด และให้มีหนังสือแจ้ง
สานักงาน กสทช. เพื่อทราบ
ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
คลื่นความถี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. จะกาหนดต่อไป
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามข้อ ๔๐ และค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ หรือชาระไม่ครบถ้วนตามจานวนที่พึงชาระภายในวันครบกาหนดชาระ
ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน ของจานวนเงิน
ที่ค้างชาระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดชาระ จนกว่าจะ
ชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายครบถ้วน
ข้อ ๔๔ เพื่อประโยชน์ ในการกากับดูแลการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช.
อาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
รายละเอียดชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียม
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package))
ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 1 (Package 1)
ข่ายงาน
ดาวเทียม
THAICOM-C1

สถานะ
ของสิทธิ
ขั้น
สมบูรณ์*

ตาแหน่งวงโคจร วันครบอายุของ คลื่นความถี่ที่
เงื่อนไขและข้อจากัดในการใช้งาน
(องศาตะวันออก) ข่ายงานดาวเทียม สามารถใช้งานได้
C, Ku
๕๐.๕
18 ก.ค. 2596
๑) ต้ อ งน ำคลื่ น ควำมถี่ ข องข่ ำ ยงำน
ดำวเทียมที่เป็นสิทธิขั้นสมบูรณ์ขึ้น
ใช้งำนบนดำวเทียมภำยในวันที่ 27
พฤศจิ ก ำยน 2567 และต้ อ งใช้
THAICOM-N1
ขั้น
C, Ku
18 ก.ค. 2603
*
งำนคลื่นควำมถี่อย่ำงต่อเนื่องตำมที่
สมบูรณ์
กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ
THAICOM-51 ขั้นต้น**
๕๑
27 เม.ย. 2566 C, Ku, Ka, L, S, X ๒) ข่ ำ ยงำนดำวเที ย ม THAICOM-51
อยู่ ใ นกระบวนการประสานงาน
(รวมชุดข้อมูล
คลื่นความถี่ และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่ง
THAICOM-51_1)
อำจส่งผลให้มีข้อจำกัดกำรใช้ ง ำน
คลื่นควำมถี่ในอนำคต
๓) กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในย่ำน X ถูก
จำกัดให้ใช้งำนเฉพำะในกิจกำรด้ำน
ควำมมั่ นคงและประโยชน์สำธำรณะ
ตำมที่ กสทช. จะกำหนดเงื่ อนไข
กำรใช้งำนต่อไป
๔) กำรใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz)
ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกันกับ
กิจกำรอื่นตำมที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป
*,** โปรดดูหมำยเหตุท้ำยภำคผนวก ก ประกอบ

คุณสมบัติและเงื่อนไขสาหรับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 1
๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญำตให้เป็นไปตำมข้อ 7.1 ของประกำศ
๒. ในกำรยื่นคำขอรับอนุญำต ให้ผู้ขอรับอนุญำตยื่นเอกสำรและหลักฐำนตำมข้อ 9 (2) ของประกำศ

-๒ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 2 (Package 2)
ข่ายงาน
ดาวเทียม
THAICOM-A2B

สถานะ
ของสิทธิ
ขั้น
สมบูรณ์*

ตาแหน่งวงโคจร วันครบอายุของ คลื่นความถี่ที่
เงื่อนไขและข้อจากัดในการใช้งาน
(องศาตะวันออก) ข่ายงานดาวเทียม สามารถใช้งานได้
C, Ku
78.5
15 ส.ค. 2596
๑) ต้ อ งน ำคลื่ น ควำมถี่ ข องข่ ำ ยงำน
ดำวเทียมที่เป็นสิทธิขั้นสมบูรณ์ขึ้น
ใช้ ง ำนบนดำวเที ย มให้ แ ล้ ว เสร็ จ
**
THAISAT-78.5E ขั้นต้น
5 พ.ค. 2571 C, Ku, Ka, L, S,
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี และต้องใช้
X,Q,V
งำนคลื่นควำมถี่อย่ำงต่อเนื่องตำมที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ
๒) กำรใช้ ง ำนข่ ำ ยงำนดำวเที ย ม
THAICOM-A2B ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนต่ อ การใช้ ค ลื่ น ความถี่
ของดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม
8 ที่ มี ก ำรใช้ ง ำนอยู่ ใ นปั จ จุ บั น
จนกว่ำจะสิ้นสุดอำยุวิศวกรรม
๓) ข่ำยงำนดำวเทียม THAISAT-78.5E
อยู่ ใ นกระบวนกำรประสำนงำน
คลื่นควำมถี่และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่ง
อำจส่ ง ผลให้ มี เ งื่ อ นไขกำรใช้ ง ำน
คลื่นควำมถี่เพิ่มเติมในอนำคต
๔) กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในย่ำน X ถูก
จำกัดให้ใช้งำนเฉพำะในกิจกำรด้ำน
ควำมมั่ นคงและประโยชน์สำธำรณะ
ตำมที่ กสทช. จะกำหนดเงื่ อนไข
กำรใช้งำนต่อไป
๕) กำรใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz)
ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกันกับ
กิจกำรอื่นตำมที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป
*,** โปรดดูหมำยเหตุท้ำยภำคผนวก ก ประกอบ

คุณสมบัติและเงื่อนไขสาหรับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 2
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญำตให้เป็นไปตำมข้อ 7.1 และ 7.2 ของประกำศ
2. ในกำรยื่นคำขอรับอนุญำต ให้ผู้ขอรับอนุญำตยื่นเอกสำรและหลักฐำนตำมข้อ 9 (2) ของประกำศ

-๓ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 3 (Package 3)
ข่ายงาน
ดาวเทียม
THAICOM-IP1

สถานะ
ของสิทธิ
ขั้น
สมบูรณ์*

ตาแหน่งวงโคจร วันครบอายุของ คลื่นความถี่ที่
เงื่อนไขและข้อจากัดในการใช้งาน
(องศาตะวันออก) ข่ายงานดาวเทียม สามารถใช้งานได้
Ku, Ka
๑) ข่ ำยงำนดำวเที ยม THAICOM-IP1 จะ
119.5
11 ส.ค. 2598
สำมำรถใช้ สิ ทธิ ได้ ภำยหลั งวั นสิ้ นสุ ด
อำยุวิศวกรรมของดำวเทียมไทยคม 4
THAICOM-P3
ขั้น
Ku, Ka
7 มิ.ย. 2611
ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ในปี 2566 หรื อ ตำมที่
*
สมบูรณ์
กสทช. กำหนด
๒) กำรใช้ งำนข่ ำยงำนดำวเที ยม
**
THAICOM-P3 ต้ องไม่ ก่ อให้ เกิ ดการ
THAISAT-119.5E ขั้นต้น
5 พ.ค. 2571 C, Ku, Ka, L, S,
รบกวนต่ อการใช้ คลื่ นความถี่ ของ
X,Q,V
***
**
ดาวเทียมไทยคม 4 ที่มีกำรใช้งำนอยู่ใน
THAISAT-120E ขั้นต้น
120
13 ม.ค. 2570 C, Ku, Ka, L, S,
ปัจจุบัน จนกว่ำจะสิ้นสุดอำยุวิศวกรรม
X
๓) ข่ ำยงำนดำวเที ยม THAISAT-119.5E
และ THAISAT-120E อยู่ในกระบวนกำร
ประสำนงำนคลื่นควำมถี่และยังไม่แล้ว
เสร็จ ซึ่งอำจส่งผลให้มีเงื่อนไขกำรใช้
งำนคลื่นควำมถี่เพิ่มเติมในอนำคต
๔) กำรใช้ งำนคลื่ นควำมถี่ ในย่ ำน X ถู ก
จำกัดให้ใช้งำนเฉพำะในกิจกำรด้ำนควำม
มั่ นคงและประโยชน์ สำธำรณะตำมที่
กสทช. จะกำหนดเงื่อนไขกำรใช้งำนต่อไป
๕) กำรใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz)
ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกันกับ
กิจกำรอื่นตำมที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป
*,**,*** โปรดดูหมำยเหตุท้ำยภำคผนวก ก ประกอบ

คุณสมบัติและเงื่อนไขสาหรับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 3
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญำตให้เป็นไปตำมข้อ 7.1 และ 7.2 ของประกำศ
2. ในกำรยื่นคำขอรับอนุญำต ให้ผู้ขอรับอนุญำตยื่นเอกสำรและหลักฐำนตำมข้อ 9 (2) พร้อมเอกสำรตำมข้อ ๖
ในภาคผนวก ข ของประกำศด้วย
3. เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริกำรของดำวเทียมไทยคม 4 ให้ได้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่องภำยหลังกำรอนุญำตเดิมสิ้นสุดลง
ผู้ไ ด้รับ อนุญ ำตในชุดข่ำ ยงำนดำวเทียมที่ 3 มีห น้ำ ที่จัดทำแผนคุ้ม ครองผู้ใ ช้บ ริก ำรซึ่ง จัด ให้มีบริก ำรเพื่อ
รองรับผู้ใช้บริกำรของผู้ได้รับอนุญำตรำยเดิมที่ประสงค์จะใช้บริกำรต่อไปได้
4. ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงำนของรัฐเข้ำร่วมกำรคัดเลือกและรัฐบำลมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบกำร
บริหำรจัดกำรดำวเทียมในช่องสัญญำณสำหรับกำรให้บริกำรสำธำรณะและประโยชน์ของรัฐ ตำมข้อ 30 ของประกำศ
4.1 ผู้ชนะกำรคัดเลือกต้องเปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่รัฐมอบหมำยเจรจำกำรใช้งำนเพิ่มเติมได้ภำยใน 90 วัน
นับจำกวันที่ กสทช. ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรคัดเลือก ทั้งนี้ ให้นำหลักกำร cost plus method มำใช้
ในกำรเจรจำเพื่อจัดหำควำมจุเพิ่มเติมดังกล่ำว ในกรณีที่รัฐมีควำมต้องกำรใช้ช่องสัญญำณเพื่อประโยชน์
ของรัฐเกินกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 30 วรรคหนึ่ง
4.2 ผู้ได้รับอนุญำตต้องยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวตั้ง สถำนีค วบคุมกำรบริหำรจัดกำรดำวเทียม
(Traffic Management) เฉพำะในส่วนที่หน่วยงำนของรัฐรับผิดชอบนั้นได้

-๔ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 4 (Package 4)
ข่ายงาน
สถานะ
ดาวเทียม
ของสิทธิ
****
THAISAT-126E
ขั้นต้น**

ตาแหน่งวงโคจร วันครบอายุของ คลื่นความถี่ที่
เงื่อนไขและข้อจากัดในการใช้งาน
(องศาตะวันออก) ข่ายงานดาวเทียม สามารถใช้งานได้
126
24 ธ.ค. 2569 C, Ku, Ka, L, S, ๑) ข่ ำยงำนดำวเที ยม THAISAT-126E
X
อยู่ในกระบวนกำรประสำนงำนคลื่น
ควำมถี่และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอำจ
ส่ ง ผลให้ มี เงื่ อนไขกำรใช้ ง ำนคลื่ น
ควำมถี่เพิ่มเติมในอนำคต
๒) กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในย่ำน X ถูก
จำกัดให้ใช้งำนเฉพำะในกิจกำรด้ำน
ควำมมั่ นคงและประโยชน์สำธำรณะ
ตำมที่ กสทช. จะกำหนดเงื่ อนไข
กำรใช้งำนต่อไป
๓) กำรใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz)
ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกันกับ
กิจกำรอื่นตำมที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป
**,**** โปรดดูหมำยเหตุท้ำยภำคผนวก ก ประกอบ

คุณสมบัติและเงื่อนไขสาหรับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 4
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญำตให้เป็นไปตำมข้อ 7.1 ของประกำศ
2. ในกำรยื่นคำขอรับอนุญำต ให้ผู้ขอรับอนุญำตยื่นเอกสำรและหลักฐำนตำมข้อ 9 (2) ของประกำศ

-๕ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 5 (Package 5)
ข่ายงาน
ดาวเทียม
THAICOM-G3K

สถานะ
ของสิทธิ
ขั้น
สมบูรณ์*

ตาแหน่งวงโคจร วันครบอายุของ คลื่นความถี่ที่
เงื่อนไขและข้อจากัดในการใช้งาน
(องศาตะวันออก) ข่ายงานดาวเทียม สามารถใช้งานได้
Ku
142
29 มิ.ย. 2600
1) ต้ อ งน ำคลื่ น ควำมถี่ ข องข่ ำ ยงำน
ดำวเทียมที่เป็นสิทธิขั้นสมบูรณ์ขึ้น
ใช้ ง ำนบนดำวเที ย มให้ แ ล้ ว เสร็ จ
**
THAISAT-142E ขั้นต้น
19 ม.ค. 2572 C, Ku, Ka, L, S,
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี และต้องใช้
X, Q, V
งำนคลื่นควำมถี่อย่ำงต่อเนื่องตำมที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ
2) ข่ ำยงำนดำวเที ยม THAISAT-142E
อยู่ในกระบวนกำรประสำนงำนคลื่น
ควำมถี่และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอำจ
ส่ ง ผลให้ มี เงื่ อนไขกำรใช้ ง ำนคลื่ น
ควำมถี่เพิ่มเติมในอนำคต
3) กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในย่ำน X ถูก
จำกัดให้ใช้งำนเฉพำะในกิจกำรด้ำน
ควำมมั่ นคงและประโยชน์สำธำรณะ
ตำมที่ กสทช. จะกำหนดเงื่ อนไข
กำรใช้งำนต่อไป
4) กำรใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz)
ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกันกับ
กิจกำรอื่นตำมที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป
*,** โปรดดูหมำยเหตุท้ำยภำคผนวก ก ประกอบ

คุณสมบัติและเงื่อนไขสาหรับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 5
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญำตให้เป็นไปตำมข้อ 7.1 ของประกำศ
2. ในกำรยื่นคำขอรับอนุญำต ให้ผู้ขอรับอนุญำตยื่นเอกสำรและหลักฐำนตำมข้อ 9 (2) ของประกำศ
หมายเหตุ:
1.สถานะของสิทธิ
ท้ายภาคผนวก ก *ข่ายงานดาวเทียมที่ได้แจ้งจดทะเบียน (Notification) และบันทึก (Recording) ไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่าง
ประเทศ (MIFR) แห่ง ITU
**
ข่ายงานดาวเทียมที่อยู่ในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ (Coordination) ตามข้อบังคับวิทยุแห่ง ITU
***
ข่ายงานดาวเทียม THAISAT-120E เดิมชื่อ THAICOM-G2KR
****ข่ายงานดาวเทียม THAISAT-126E เดิมชื่อ THAICOM-P5R
2.อายุข่ายงานดาวเทียม
กรณีสิทธิขั้นสมบูรณ์ : จะมีอายุไม่เกิน 50 ปี นับจากวันที่แจ้งการนาคลื่นความถี่ขึ้นใช้งานจริง (Date of Bringing into use -BIU)
กรณีสิทธิขั้นต้น : จะมีอายุ 7 ปี นับจากวันที่ ITU แจ้งว่าเป็นวันที่ได้รับชุดข้อมูลของข่ายงานดาวเทียม (Date of receipt)

-๖ภาคผนวก ข
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับอนุญาต
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package))

รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นตามข้อ 9 (2) ของประกาศ
๑. แบบคาขอรับอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package) ประกอบด้วย
แบบที่ ๑ ข้อมูลผู้ขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับอนุญาต
แบบที่ ๒ คารับรองของผู้ขอรับอนุญาต
แบบที่ ๓ รายงานการถือครองหุ้นและการมีอานาจควบคุม
แบบที่ ๔ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตที่ ประสงค์ จ ะได้ รั บสิ ท ธิใ นการเข้ าใช้ ว งโคจร
ดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๒ หรือชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๓
แบบที่ ๕ ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม
แบบที่ ๖ แบบแสดงความสามารถด้านประสบการณ์
แบบที่ ๗ หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน
แบบที่ ๘ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาต
แบบที่ ๙ หนังสือค้าประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการคัดเลือก
แบบที่ ๑๐ หนั งสื อค้าประกันจากธนาคารซึ่งผู้ ช นะการคัดเลื อกจะต้องจัดส่ งนั บแต่วันที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก
ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑ – แบบที่ ๙ ในวันยื่นคาขอรับอนุญาต โดยจัดส่งแบบที่ ๔
เฉพาะกรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๒ หรือชุดข่ายงาน
ดาวเทียมที่ ๓ และผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑๐ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่ ๑
ตามที่กาหนดในข้อ 3๙ ของประกาศ
๒. เอกสารสาหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตมีดังนี้
๒.๑ เอกสารหลักฐานของนิติบุคคลที่ขอรับอนุญาต
๑) แสดงบั ตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ มีอานาจกระทาการผู กพันนิติบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ มี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสาเนาหนังสือเดินทางแทน
๒) หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับอนุญาตว่ามิใช่เป็นคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่
ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
ที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่างมีนัยสาคัญจะต้องรับรอง
ตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นคาขอรับอนุญาต
๓) ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน

-๗๓.๑) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย
๓.๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ หากเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสาเนา
หนังสือเดินทางแทน
๓.๓) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
๒.๒ ข้อมูลการถือครองหุ้นและอานาจควบคุม
1) ประวัติและข้อมูลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล (Corporate Profile) และข้อมูลนิติบุคคล
ที่เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม
2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ในเครือ และ
บริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกาลังจะดาเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม่มีการ
ประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มจานวนมากให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นและการถือครอง
ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าต (Shareholding และ ownership structure) โดยอธิ บ ายเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง
3) โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจานวนและหน้าที่
ของกรรมการ พร้ อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผั งโครงสร้างการบริห ารงานของบริษัทในภาพรวม
(Organization chart)
๓. ข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมคารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดาเนินการ
ใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว
๔. เอกสารแสดงประสบการณ์
กรอกข้อมูลตามแบบคาขอรับอนุญาต แบบที่ ๖ พร้อมแนบเอกสารที่แสดงถึงประสบการณ์ในการ
ประกอบกิจการหรือดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม นับถึงวันที่ยื่น คาขอรับอนุญาต (ไม่จากัด
จานวนโครงการ) โดยประสบการณ์ที่สามารถนามาประกอบคาขอได้ต้องประกอบด้วยข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
๔.๑ ประสบการณ์ในการสร้าง/ส่ง และบริหารโครงการดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
๔.๒ ประสบการณ์ ใ นการประกอบกิ จ การหรื อ ด าเนิ น โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การดาวเทียม
ดังต่อไปนี้
๑) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture
Terminal (VSAT) Service) หรือ
๒) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite uplink/Downlink Service) หรือ
๓) บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform หรือ
๔) บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) หรือ
๕) บริการบริหารจัดการดาวเทียม (TT&C) และ Traffic Management หรือ
๖) บริการสื่อสารข้อมูลและเสียงผ่านดาวเทียมสาหรับการติดตามเรือ (VMS) หรือ
๗) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม หรือ
๘) บริการขายอุปกรณ์ดาวเทียมและบริการหลังการขายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

-๘๔.๓ ประสบการณ์ในการประกอบกิจการหรือดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ดังนี้
๑) การให้บริการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร (รวมกระสวยอวกาศ) หรือ
๒) การผลิตดาวเทียมหรือชิ้นส่วนดาวเทียม หรือ
๓) การทดลอง ทดสอบ และวิจัย
โดยผู้ขอรับอนุญาตสามารถนาประสบการณ์ของผู้ขอรับอนุญาตหรือประสบการณ์ของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาตมากกว่าร้อยละ ๒๕) มาประกอบการจัดทาคาขอได้
๕. หนังสือรับรองควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน
กรอกข้อมูลตำมแบบคำขอรับอนุญำต แบบที่ ๗ พร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกกรอกแบบใด
แบบหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ แบบ ๗-๑ หนังสือรับรองโดยผู้ขอรับอนุญำตว่ำมีแหล่งเงินทุนไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ใน
กำรดำเนินโครงกำรดำวเทียม จนดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริกำร ตำมเงื่อนไขกำรอนุญำต โดยแสดง
หลักฐำนแหล่งเงินทุนประกอบ
๕.๒ แบบ ๗-๒ หนังสือรับรองโดยผู้ถือหุ้นในกำรสนับสนุนแหล่งเงินทุนไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท
แก่ผู้ขอรับอนุญำตในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียม จนดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริกำร ตำมเงื่อนไขกำร
อนุญำต โดยแสดงหลักฐำนแหล่งเงินทุนประกอบ
๕.๓ แบบ ๗-๓ หนังสือสนับสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท สำหรับ
กำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมจนกว่ำจะมีส่งดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริกำร ตำมเงื่อนไขกำรอนุญำต
๖. เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในกำรขอรับอนุญำตสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในชุด
ข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3
๖.๑ แผนการดาเนินงานสาหรับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1) แผนกำรจัดกำรข่ำยงำนดำวเทียม
2) แผนกำรดำเนินกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่
๖.๒ แผนการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
1) คุณลักษณะของดำวเทียมที่จะจัดสร้ำง
2) แผนกำรดำเนินกำรจัดส่งดำวเทียม (timeline)
3) แผนสำรองกรณีไม่สำมำรถจัดส่งดำวเทียมได้ตำมแผนกำรดำเนินกำรจัดส่งดำวเทียม
๖.๓ แผนการนาคลื่นความถี่ข่ายงานดาวเทียมขึ้นใช้งานกับดาวเทียม
1) แผนกำรดำเนินกำรนาคลื่นความถี่ข่ายงานดาวเทียมขึ้นใช้งาน (timeline)
2) กำรบริหำรจัดกำรสถำนีรับ-ส่งสัญญำณ
๖.๔ แผนการคุ้มครองผู้ใช้บริการดาวเทียมไทยคม ๔ เดิม ทีป่ ระสงค์จะใช้บริกำรต่อไป
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นตามข้อ 18 (3) ของประกาศ
๗. เอกสารหลั กฐานและข้อมูล ที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสาหรับ การขอรับ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เว้นแต่เป็นเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้วตามข้อ ๒
๗.๑ ข้อมูลการให้บริการ
๑) ลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคมที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
๒) พื้นที่ให้บริการ
๓) กลุ่มลูกค้า

-๙ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
๑) รายละเอียดด้านเทคนิคในการให้บริการ
๒) รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Diagram)
๓) ลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคมที่เช่าใช้ จุดที่ตั้ง เส้นทาง และการเชื่อมต่อ
๓.๑) การเชื่อมต่อภายในประเทศ
๓.๒) การเชื่อมต่อออกต่างประเทศ
๔) สถานที่ตั้งและจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnection – POI)
๕) รายละเอียดของอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการให้บริการ
๖) สถานที่ตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
๗) การเป็นเจ้าของสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรคมนาคม
๗.๒ ข้อมูลด้านแผนธุรกิจ แผนการเงิน และแผนการลงทุน
1) ความสามารถทางการเงินและการลงทุน
๑.๑) ความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนและแผนการลงทุน ๑๐ ปี
๑.๒) ประมาณการรายได้จาการดาเนินงานและอัตราผลตอบแทน ๑๐ ปี
๑.๓) แผนการก่อสร้าง แผนการติดตั้งระบบ และระยะเวลาที่จะสามารถให้บริการได้หลัง
ได้รับใบอนุญาต
๑.๔) ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราส่วนผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
๑.๕) ความเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม ทางด้านการเงิน
2) การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)
๒.๑) สภาพตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน
๒.๒) ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น
3) กลยุทธ์ทางด้านการตลาด
๓.๑) กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ (Product)
๓.๒) กลยุทธ์ในการกาหนดราคาสินค้าและบริการ (Price)
๓.๓) กลยุทธ์ในการจัดจาหน่าย (Place)
๓.๔) กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย (Promotion)
4) แผนการให้บริการ ๑๐ ปี
๔.๑) แผนธุรกิจและขอบเขตด้านการให้บริการ
๔.๒) แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
๔.๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
๗.๓ แผนด้านคุณภาพของการให้บริการ
1) แผนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงข่าย (Network Security Plan)
2) แผนความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (Network Reliability Plan)
3) แผนเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Emergency and Disaster Plan)
4) แผนการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

- ๑๐ ๘. เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลที่จำเป็น ต้องใช้ในกำรอนุญำตสำหรับกำรขอรับอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำร
เข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด เว้นแต่เป็นเอกสำรที่ได้ยื่นไว้แล้วตำมข้อ 6
๘.๑ แผนการดาเนินงานสาหรับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
๘.๒ แผนการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
๘.๓ แผนการนาคลื่นความถี่ข่ายงานดาวเทียมขึ้นใช้งานกับดาวเทียม
๘.๔ ข้อมูลระบบดาวเทียม ประกอบด้วย ชื่อดาวเทียม ตาแหน่งวงโคจร จานวนช่องสัญญาณ คลื่น
ความถี่ จานวนดาวเทียม ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีภาคพื้นดิน (TT&C และ gateway) พื้นที่ให้บริการ (footprint)
คุณลักษณะของดาวเทียม (Satellite Specification)
๘.๕ รูปลักษณะโครงข่ายและส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
๘.๖ เอกสำรประมำณกำรต้นทุนกำรสร้ำงดำวเทียมและกำรนำดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

- ๑๑ ภาคผนวก ค
กฎการคัดเลือก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package))
๑. วิธีการคัดเลือก
สานักงาน กสทช. จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมการคัดเลือกด้วยวิธีการประมูล เพื่อตัดสินผู้ชนะ
การคัดเลือกชุดข่ายงานดาวเทียมที่ผู้ชนะการคัดเลือกแต่ละรายได้รับอนุญาต และราคาสุดท้ายของชุดข่ายงาน
ดาวเทียม โดยจะประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมทีละชุดในรูปแบบ Sequential Ascending Clock Auction
๒. ชุดข่ายงานดาวเทียมที่เปิดประมูล
ชุดข่ายงาน
ดาวเทียมที่ ข่ายงานดาวเทียม
(Package No.)
THAICOM-C1
๑
THAICOM-N1
THAICOM-51
THAICOM-A2B
๒
THAISAT-78.5E
THAICOM-IP1
THAICOM-P3
๓
THAISAT-119.5E
THAISAT-120E
๔
THAISAT-126E
๕
THAICOM-G3K
THAISAT-142E

จานวน
ชุดข่ายงาน
ดาวเทียม

ราคาขั้นต่า
(บาท)

ขั้นราคา
(บาท)

๑

374,156,000.-

18,707,800.-

๑

360,017,000.-

18,000,850.-

๑

397,532,000.-

19,876,600.-

๑๒๐
๑๒๖

๑

8,644,000.-

432,200.-

๑๔๒

๑

189,385,000.-

9,469,250.-

ตาแหน่งวงโคจร
(องศาตะวันออก)

๕๐.๕
๕๑
๗๘.๕
๑๑๙.๕

๓. ลาดับการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียม
สำนักงำน กสทช. จะแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมกำรคัดเลือกทุกรำยทรำบวิธีกำรเรียงลำดับกำรประมูลชุดข่ำยงำน
ดำวเทียมในวันประมูล
๔. ขั้นตอนการประมูล
๔.๑ สิทธิในการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
ในการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ เฉพาะผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่วางหลักประกันการขอรับ
อนุญาตสาหรับข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ เท่านั้นที่มีสิทธิยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ และ
จะต้องยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว
ในการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก
มีสิทธิในการยื่นความต้องการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ในการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๒ และชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๓ เฉพาะผู้เข้า ร่ว ม
การคัดเลือกที่ยื่นเอกสารและผ่านคุณสมบัติเฉพาะชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๒ และชุดข่ายงานดาวเทียมที่ ๓
ตามข้อ ๗.2 ของประกำศเท่า นั้ น ที่ มีสิ ทธิ ยื่น ความต้ องการในชุด ข่ ายงานดาวเทีย มที่ ๒ หรือชุด ข่า ยงาน
ดาวเทียมที่ ๓ ได้

- ๑๒ ๒) ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกต้องยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ไม่น้อยกว่าจานวนชุดข่ายงาน
ดาวเทียมนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ ที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกได้วางหลักประกันไว้
หากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกไม่ดาเนินการข้างต้น จะถือว่าผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติ
ตามกฎการคัดเลือก และพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการคัดเลือกในทุกชุดข่ายงานดาวเทียม โดย กสทช. จะริบหลักประกัน
การขอรั บ อนุ ญาตของผู้เข้าร่วมการคัดเลื อกรายดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสี ยหาย (ถ้า มี) จาก
ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ ผู้เข้าร่วมการ
คัดเลือกมีสิทธิในการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกมีสิทธิ หากผู้เข้าร่วมการ
คัดเลือกมีจานวนชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะน้อยกว่าจานวนชุดข่ายงานดาวเทียมนอกเหนือจากชุดข่ายงาน
ดาวเทียมชุดที่ ๔ ที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกได้วางหลักประกันไว้
ระบบการประมูลจะประกาศสิทธิในการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมให้ผู้เข้าร่วมการ
คัดเลือกแต่ละรายทราบก่อนจะเปิดให้มีการยื่นความต้องการในชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น ๆ
๔.๒ รอบการประมูลของแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม
รอบการประมูลแต่ละรอบประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๔.2.๑ ขั้นตอนการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกสามารถยื่นความต้องการภายในเวลา ๒๐ นาที หลังจากหมดเวลาการ
ยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมหรือหลังจากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายยื่นความต้องการชุดข่ายงาน
ดาวเทียมแล้วเสร็จ การประมูลจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลข้อเสนอความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
๔.2.๒ ขั้นตอนการประมวลผลข้อเสนอความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
ระบบการประมูลจะประมวลผลข้อเสนอความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมและรายงาน
ข้อมูลตามที่กาหนดในข้อ ๔.5 หากขั้นตอนการประมูลยังไม่สิ้นสุด การประมูลจะเข้าสู่รอบการประมูลถัดไป
๔.๓ การยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมในรอบแรก
ระบบการประมูลจะประกาศราคาประมูลรอบแรก ซึ่งเท่ากับผลรวมของราคาขั้นต่าและขั้นราคา
ที่กาหนดในตารางในข้อ ๒ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคา
ประมูลรอบแรกของชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น
ทั้งนี้ กรณีความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรวมทุกรายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับจานวนชุดข่ายงานดาวเทียมที่เปิดประมูล ระบบการประมูลจะปิดการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
โดยราคาสุดท้ายของชุดข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวจะเท่ากับราคาประมูลในรอบแรก
๔.๔ การยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมในรอบที่ ๒ เป็นต้นไป
๔.4.๑ วิธีการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
ในแต่ ล ะรอบการประมู ล ระบบการประมู ล จะประกาศราคาประมู ล ของชุ ด ข่ า ยงาน
ดาวเทียม โดยผู้เข้าร่วมการคัดเลือกสามารถยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ดังนี้
(๑) คงความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบัน ทั้งนี้ ระบบการ
ประมูลจะถือว่าผู้เข้าร่วมการคัดเลือกมีความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาต่าง ๆ ดังนี้

- ๑๓ ราคา
ความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
ตั้ ง แต่ ร าคาประมู ล ในรอบก่ อ นหน้ า จนถึ ง ราคา เท่ากับความต้องการชุด ข่ายงานดาวเทียม ณ ราคา
ประมูลในรอบปัจจุบัน
ประมูลในรอบก่อนหน้า
(๒) ลดความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมการ
คัดเลือกจะต้องดาเนินการดังนี้
(๒.๑) ระบุความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบัน และ
(๒.๒) ระบุระดับราคาที่ประสงค์จะลดความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมลง โดย
ระดับราคาดังกล่าวจะต้องมากกว่าราคาประมูลในรอบก่อนหน้า แต่ไม่เกินราคาประมูลในรอบปัจจุบัน
ทั้งนี้ ระบบการประมูล จะถือว่าผู้ เข้าร่ว มการคัดเลื อกมีความต้องการชุดข่ ายงาน
ดาวเทียม ณ ราคาต่าง ๆ ดังนี้
ราคา
ความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
มากกว่าหรือเท่ากับราคาประมูลในรอบก่อน เท่ากับความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูล
หน้าแต่น้อยกว่าระดับราคาที่ระบุ
ในรอบก่อนหน้า
เท่ากับระดับราคาที่ระบุ
เท่ ากั บจ านวนชุ ด ข่ ายงานดาวเที ยมใด ๆ ระหว่ างความ
ต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูลในรอบก่อนหน้า
และความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูลใน
รอบปัจจุบัน
มากกว่าระดับ ราคาที่ร ะบุ แต่น้ อยกว่าหรื อ เท่ากับความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูล
เท่ากับราคาประมูลในรอบปัจจุบัน
ในรอบปัจจุบัน
กรณี ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการคั ด เลื อ กไม่ ยื่น ความต้ อ งการชุด ข่ ายงานดาวเที ยม จะถื อ ว่ า
ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกคงความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบันตามข้อกาหนดในข้อ
๔.4.๑ (๑)
๔.4.๒ วิธีการประมวลผลข้อเสนอความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
ในแต่ละรอบการประมูล ระบบการประมูลจะคานวณความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
รวมของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกราย ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบันของชุดข่ายงานดาวเทียม โดยระบบการ
ประมูลจะประมวลผลความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมรวม ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบัน มากกว่าชุด
ข่ายงานดาวเทียมที่เปิดประมูล ราคาประมูลในรอบถัดไปจะเท่ากับผลรวมของราคาประมูลในรอบปัจจุบันและ
ขั้นราคาของชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น ๆ ที่กาหนดในตารางในข้อ ๒
(๒) กรณีความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมรวม ณ ราคาประมูลรอบปัจจุบัน น้อยกว่า
หรือเท่ากับจานวนชุดข่ายงานดาวเทียมที่ เปิดประมูล ระบบการประมูลจะปิดการยื่นความต้องการชุดข่ายงาน
ดาวเทียมนั้น ๆ และประมวลผลความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมทีละข้อเสนอโดยเรียงลาดับจากระดับต่าไป
สูง เพื่อคานวณราคาที่ต่าที่สุดที่ทาให้ความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมรวมเท่ากับจานวนชุดข่ายงานดาวเทียม
ที่เปิดประมูล ในกรณีที่มีข้อเสนอความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมมากกว่า ๑ ข้อเสนอที่ระบุระดับราคา
เดียวกัน ระบบการประมูลจะสุ่มลาดับการประมวลผลข้อเสนอเหล่านั้น
ทั้งนี้ ข้อเสนอเพื่อลดความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมแต่ละข้อเสนอ อาจจะได้รับ
การยอมรับทั้งหมด ยอมรับบางส่วน หรือถูกปฏิเสธก็ได้ โดยระบบการประมูลจะพิจารณาเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ๑๔ (๒.๑) ข้อเสนอเพื่อลดความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมจะได้รับการยอมรับทั้งหมด
หากข้อเสนอนั้นไม่ส่งผลให้ความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมรวม ณ ระดับราคาที่ระบุ น้อยกว่าจานวนชุด
ข่ายงานดาวเทียมทีเ่ ปิดประมูล
(๒.๒) ข้อเสนอเพื่อลดความต้องการชุด ข่ายงานดาวเทียมที่ยังไม่ได้ถูกประมวลผล
จะถูกปฏิเสธ หากระบบการประมูลได้ปิดการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมแล้ว
๔.๕ การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละรอบการประมูล
ในขั้นตอนการยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ระบบการประมูล จะประกาศให้ผู้เข้าร่วมการ
คัดเลือกทุกรายทราบข้อมูลของชุดข่ายงานดาวเทียม เช่น
(๑) สถานะของชุดข่ายงานดาวเทียมว่าเปิดให้ยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมหรือไม่
(๒) ราคาประมูลในรอบก่อนหน้าและรอบปัจจุบัน
(๓) ความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมรวม ณ ราคาประมูลในรอบก่อนหน้า
(๔) ความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมของตนเอง ณ ราคาประมูลในรอบก่อนหน้า
๔.๖ การสิ้นสุดขั้นตอนการประมูล
ขั้น ตอนการประมูล ชุดข่ายงานดาวเทียมจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อ ระบบการประมูล ได้ปิด การยื่ น ความ
ต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับชุดข่ายงานดาวเทียมตามความต้องการ
ชุดข่ายงานดาวเทียม ณ ราคาสุดท้าย โดยผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่ได้รับชุดข่ายงานดาวเทียมจะถือเป็นผู้ชนะ
การคัดเลือก
๕. การสิ้นสิทธิการประมูล
5.๑ ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจะสิ้นสิทธิในการประมูลในทุกชุดข่ายงานดาวเทียม หากระบบการประมูล
ประมวลผลว่า ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกไม่ ได้ยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
การคัดเลือกได้วางหลักประกันการขอรับอนุญาตสาหรับข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ ไว้ หรือผู้เข้าร่วมการคัดเลือก
ไม่ได้ยื่นหรือไม่สามารถยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ อย่างน้อย
ได้ตามจานวนชุดข่ายงานดาวเทียมนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมชุดที่ ๔ ที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกได้วาง
หลักประกันไว้
5.๒ ในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม ผู้เข้าร่วมคัดเลือกจะสิ้นสิทธิในการประมูลในกรณี ดังนี้
1) ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้า ร่วมการคัดเลือกไม่ยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียมใด ๆ
จะถือว่าผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น
2) ในการประมูลรอบที่ ๒ เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกยื่นความต้องการชุดข่ายงานดาวเทียม
เท่ากับศูนย์ ณ ราคาในรอบปัจจุบัน จะถือว่าผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบ
ต่อ ๆ ไป
๖. การสิ้นสุดการคัดเลือก

การคัดเลือกจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงนามรับรองราคาสุดท้ายของแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม
ซึ่งเท่ากับราคาสุดท้ายของชุดข่ายงานดาวเทียมในขั้นตอนการประมูล และ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก
ณ วันที่การคัดเลือกชุดข่ายงานดาวเทียมสิ้นสุด

- ๑๕ ๗. ข้อสงวนสิทธิ์
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่น ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามกฎการคัดเลือกนี้ได้ กสทช.
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎการคัดเลือก รวมทั้งการหยุด พัก หรือยกเลิก
การคัดเลือก

- ๑๖ ภาคผนวก ง
เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่จาเป็นสาหรับการแจ้งจดทะเบียน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package))
เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องยื่นในการแจ้งจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ มีดังนี้
๑) คาขอแจ้งจดทะเบียน (Notification) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศยอมรับและมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องตามที่ สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศกาหนดไว้
๒) เอกสารที่แสดงสถานะการประสานงานกับข่ายงานดาวเทียมอื่นที่ต้องดาเนินการประสานงาน
ตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
๓) เอกสารสรุปสถานะดาเนินการ ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้
๓.๑) หลักฐานข้อตกลงการจัดสร้างดาวเทียม หรือการขอใช้งานดาวเทียม ณ ตาแหน่งวงโคจรนั้น ๆ
โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สาเนาสัญญาจัดสร้างดาวเทียม
- หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอานาจของทั้งสองฝ่ายที่แสดงว่าได้มีการทาสั ญญาจัดสร้า ง
ดาวเทียมร่วมกัน
- หนั ง สื อ ที่ ล งนามโดยผู้ มี อ านาจของผู้ ยื่น ค าขอที่ รั บรองว่า จะมี ด าวเที ย มใช้ง าน ณ
ตาแหน่งวงโคจรตามข้อมูลในข่ายงานดาวเทียมก่อนครบกาหนดเวลา
๓.๒) ข้อมูลคลื่นความถี่ภาคส่งและภาครับโดยละเอียดของดาวเทียมที่จะนาขึ้นใช้งานโดยอาจ
จัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- เอกสาร Critical Design Review (CDR) ที่แสดงข้อมูลคลื่นความถี่ใช้งาน
- หนังสือจากผู้จัดสร้างดาวเทียมที่แสดงข้อมูลคลื่นความถี่ใช้งาน
๓.๓) หลักฐานข้อตกลงการนาดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- สาเนาสัญญาการจ้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
- หนั ง สื อ ที่ ล งนามโดยผู้ มี อ านาจของทั้ ง สองฝ่ า ยที่ แ สดงว่ า ได้ มี ก ารท าสั ญ ญาจั ด ส่ ง
ดาวเทียมร่วมกัน
- ส าเนาสั ญญาการยืม เช่าใช้ หรือซื้อ ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรที่จะนามาใช้งานใน
ตาแหน่งตามข้อมูลในข่ายงานดาวเทียม
- หนั ง สื อ จากผู้ ยื่ น ค าขอที่ แ สดงความเป็ น เจ้ า ของดาวเที ย มที่ จ ะน ามาใช้ ง าน และ
หลักฐานที่แสดงว่าดาวเทียมดังกล่าวอยู่ในวงโคจรเรียบร้อยแล้ว
๓.๔) หลักฐานแผนการก่อสร้างสถานีฐานภาคพื้นโลกที่จะทาหน้าที่ในการติดต่อ และควบคุม
ดาวเทียม (TT&C) โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สาเนาสัญญาก่อสร้าง
- หนั ง สื อ ที่ ล งนามโดยผู้ มี อ านาจของทั้ ง สองฝ่ า ยที่ แ สดงว่ า ได้ มี ก ารท าสั ญ ญาจั ด ส่ ง
ดาวเทียมร่วมกัน

- ๑๗ ๓.๕) หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ได้ รั บ อนุ ญ าตใช้ ส ถานี ค วบคุ ม (TT&C) ภาคพื้ น โลก และสถานี
feeder-link ภาคพื้นโลก
๓.๖) เอกสารยื น ยั น ความสาเร็จของการนาดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรตามที่ระบุไว้ในข่ายงาน
ดาวเทียม
๓.๗) เอกสารยืนยันจานวนดาวเทียมที่จะมีการนามาใช้งาน
๓.๘) เอกสารยืนยันคลื่นความถี่ที่จะนาขึ้นใช้งานจริง
๓.๙) รำยละเอี ย ดตำมข้ อ มติ ที่ 40 ของข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยุ (Resolution 40) ในกรณี ที่ มี ก ำร
นำดำวเทียมที่เคยมีกำรใช้งำนกับข่ำยงำนดำวเทียมอื่น หรือสำหรับกรณีนำดำวเทียมกลับมำใช้งำนหลังจำกที่มี
กำรระงับกำรใช้งำน (suspension)

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอรับอนุญำต
ส่วนที่ 1

ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ผู้ขอรับอนุญำตประสงค์จะได้รับสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม
ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 4
ชุดข่ายงานดาวเทียมอื่นนอกเหนือจากชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 4 จานวน
1 ชุดข่ำยงำนดำวเทียม
2 ชุดข่ำยงำนดำวเทียม
3 ชุดข่ำยงำนดำวเทียม
4 ชุดข่ำยงำนดำวเทียม

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญำต (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

2.1

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญำต
(ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามทีป่ รากฏในเอกสารประกอบคาขอ)

2.2

สถำนภำพทำงกฎหมำยของผู้ขอรับอนุญำต
(กรุณาเลือกจากรายการด้านล่างและแนบสาเนาเอกสารรับรอง)

2.2.1

บริษัทจากัด เลขที่....................................................... (นิติบุคคล 13 หลัก)

2.2.2
บริษัทมหาชนจากัด เลขที่............................................ (นิติบุคคล 13 หลัก)
2.3
ที่อยู่ของผู้ขอรับอนุญำต
2.3.1 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน (ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบคาขอ)
ที่อยู่
เขต(อาเภอ)/จังหวัด/
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
2.3.2 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ (กรุณาระบุ หากแตกต่างจากข้อ 2.3.1)
ที่อยู่
เขต(อาเภอ)/จังหวัด/
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 1 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอรับอนุญำต
2.4

ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันนิตบิ ุคคล

2.4.1 ชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำร (บุคคลที่ 1)
ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
2.4.2 ชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำร (บุคคลที่ 2)
ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
2.4.3 ชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำร (บุคคลที่ 3)
ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
2.5
บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้
2.5.1 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ 1) (บุคคลที่ได้รบั มอบหมายเป็นผูป้ ระสานงาน)
ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
2.5.2 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ 2) (บุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อกับบุคคลที่หนึ่งได้)
ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 2 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอรับอนุญำต
ส่วนที่ 3:
3.1

เอกสำรประกอบคำขอรับอนุญำต
(ทาเครื่องหมาย และแนบเอกสารที่รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสำรส ำหรั บ กำรพิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ อนุ ญ ำตตำมข้ อ ก ำหนดในข้ อ 7 ของประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรอนุญำตให้
ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังนี้

3.1.1 เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
แสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิติบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิตบิ ุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสาเนาหนังสือเดินทางแทน
หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับอนุญาตว่ามิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน สามเดือนนับแต่วันที่ออก
หนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือ
หุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่างมีนัยสาคัญจะต้อง
รับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นคาขอรับอนุญาต
ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ หากเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสาเนาหนังสือเดินทางแทน
แสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
3.1.2
3.1.3

ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตามข้อกาหนดในการถือครองหุ้นและการมีอานาจควบคุมระหว่างกันของผู้ขอรับ
อนุญาต (แบบคาขออนุญาต แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอานาจควบคุม)
ข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับอนุญาตทีป่ ระสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 2 และชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 3 (แบบคาขอรับอนุญาต แบบที่ 4
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับอนุญาตที่ประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงาน
ดาวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 3)

3.1.4

ข้อมูลผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตในการเข้าร่วมรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (แบบคาขอรับอนุญาต แบบที่ 5 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม)

3.1.4

ประวัติและข้อมูลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล (Corporate Profile) และข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นบริษัท
ในเครือ และบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม

3.1.5

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของ
ผู้ขอรับอนุญาต ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกาลังจะดาเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม่มีการประกอบ
ธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มจานวนมากให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นและการถือ
ครองธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ขอรับอนุญาต (Shareholding และ ownership structure) โดยอธิบายเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 3 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอรับอนุญำต
3.1.6

โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจานวนและหน้าที่ของ กรรมการ
ของบริ ษั ท พร้ อมรายชื่ อกรรมการ และแสดงแผนผั งโครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษั ทในภาพรวม
(organization chart)

3.1.7

รายชื่อกรรมการ และผู้จัดการหรือผู้มีอานาจจัดการ พร้อมหลักฐานแสดงสัญชาติ

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำตในกำรยื่นแบบคำขอ
1)

2)
3)
4)

ข้า พเจ้ า ขอรับรองว่ าได้ อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธี การอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคาขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับ อนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพื่อให้ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับ อนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอน
การอนุญาตได้ทันที
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสานักงาน กสทช.
สงวนสิทธิ์ ในการที่จะนาส่งข้อมูล ดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ สามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน กสทช. เพื่อ
ด าเนิ นการประเมิน ผลข้อมูลอั นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการอนุญาตให้ ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 4 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำต
1

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญำต (ให้ระบุชื่อนิตบิ ุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคาขอ)

2.

ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ มี ลั ก ษณะครบถ้ ว นตำมข้ อ ก ำหนดในข้ อ 7 ของประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้
วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังนี้

2.1

เป็นนิตบิ ุคคลประเภทบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.2

มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
[ ] ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
[ ] ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องกาหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงา
กิจการโดยคนต่ างด้ าว พร้อมคารับรองซึ่ งลงนามโดยผู้ มี อานาจลงนามผู กพั นนิ ติ บุ คคล ว่ าจะไม่
ดาเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศ ดังกล่าว
[ ] ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
[ ] ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
[ ] บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ขอรับอนุญาต ไม่เคยถูกศาล
มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปี
ก่อนการยื่นคาขอรับอนุญาต
[ ] มีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[ ] มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด สาหรับการขอรับใบอนุญาต
ประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้
[ ] เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
[ ] ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ตามคาสั่งศาล หรือถูกศาลมีคาสั่ง ให้ ฟื้นฟู กิจ การตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
ล้ ม ละลาย อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ จ้ า หนี้ ห รื อ บุ ค คลที่ ส ามซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยเจ้ า หนี้ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารแทน
กรรมการชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา
[ ] ไม่เป็นผู้ถูกศาลมีคาพิพากษาและมีคาสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวด้วยการบังคับ
คดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
[ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล
ที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
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หน้า 1 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำต
[

[

[
[

2.4

2.5

3.

] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็นบุคคลที่ทา
หน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูก กสทช. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอันเกิดจากการ
สั่งการ หรือการกระทาของบุคคลนั้น หรือโดยเหตุที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่
สั่งการ หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายในระยะเวลาสองปีก่อนการ
ขอรับใบอนุญาต
] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรั บ
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อ
หน่ วยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการขอรับใบอนุญาต
] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับ
ใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรืออายั ดทรัพ ย์สิน หรือถูกฟ้องคดีและศาลประทับฟ้ องไว้
พิจารณาในความผิดที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับ
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูก กสทช. พิจารณาให้สิ้นสุดการอนุญาตอันเนื่องมาจากการไม่เปิดให้บริการที่ได้รบั
อนุญาตตามระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการขอรับใบอนุญาต

ทุนของผู้รับอนุญาตต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
บุคคลแต่ละประเภทโดยลาพังหรือหลายประเภทรวมกัน (ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตประสงค์จะได้รับสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 3)
อานาจการบริหารของผู้ขอรับอนุญาตต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสัญชาติไทย (ในกรณีผู้ขอรับ
อนุ ญ าตประสงค์จ ะได้ รับ สิท ธิ ในการเข้า ใช้ วงโคจรดาวเที ย มในชุ ดข่า ยงานดาวเที ย มที่ 2 หรือ ชุ ด ข่า ยงาน
ดาวเทียมที่ 3)
คำรับรองเรื่องข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบงำโดยคนต่ำงด้ำว
ข้าพเจ้าได้กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงาโดยคนต่างด้าวและรับรองว่าจะไม่ดาเนินการใด ๆ
อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงาโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ที่นิติบุคคลของข้าพเจ้าได้กาหนดตามแนวทางทุกข้อที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดาเนินการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว
ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด
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หน้า 2 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำต
4.

คำรับรองตำมข้อกำหนดในมำตรกำรจำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรเข้ำร่วมกำรคัดเลือก

4.1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้แทนของข้าพเจ้า รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
[ ] ห้ามผู้ขอรับอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาต ตั้งแต่วันที่ กสทช. เปิดให้มีการยื่นคาขอรับการ
อนุญาต จนถึงเวลาที่ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก
[ ] ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(2) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการ
เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดาเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์
แก่ผู้ ใดผู้ หนึ่ งเป็นผู้ มีสิท ธิได้ รับ อนุญ าต หรือเพื่ อจู ง ใจให้ ผู้ นั้นทาการเสนอราคาสู งหรือต่า
จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการ
เสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา
(3) ข่มขืนใจผู้อื่นให้จายอมร่วมดาเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอ
ราคา หรื อ ถอนการเสนอราคา หรื อ ต้ อ งท าการเสนอราคาตามที่ ก าหนด โดยใ ช้ ก าลั ง
ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น
(4) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทาการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทาการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด
(5) ทาการเสนอราคาต่อสานักงาน กสทช. โดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่าเกินกว่าปกติ
จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม และการกระทาเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การคัดเลือกไม่สาเร็จลุล่วงไปได้
คำรับรองเรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรรองรับเหตุฉุกเฉิน

5.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน ที่ กสทช. เห็นชอบ
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หน้า 3 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำต
คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำตในกำรยื่นแบบคำขอ
1)

2)
3)
4)

ข้า พเจ้ า ขอรับรองว่ าได้ อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธี การอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคาขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับ อนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพื่อให้ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการ
อนุญาตได้ทันที
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้น เท่านั้น และสานักงาน กสทช.
สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะน าส่ งข้อมู ลดั งกล่ าวให้ แก่บุ คคลที่ สามที่ ได้ รับมอบหมายจากส านั กงาน กสทช. เพื่ อ
ดาเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 4 จาก 4

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
1.

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญำต (ให้ระบุชื่อนิตบิ ุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ)

2.
2.1

สัดส่วนกำรถือหุ้นในผู้ขอรับอนุญำต
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญำต)

1) ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกับ
รายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคาอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับอนุญาต
2) การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลหรือ นิติบุคคลที่เกีย่ วข้องกับผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาต ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน หรือ
(4) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน จาพวกไม่จากัดความผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดคว ามรับผิดที่มีหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของหุ้น
ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจากัด หรือ
(5) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ผู้ถือหุ้นดั งกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(6) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(7) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล
3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ขอรับอนุญาตตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับอนุญาตด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 1 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]

สัดส่วนกำรถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
หุ้นทั้งหมด

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

100%

100%

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
รวม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 2 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
2.2

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1)

กรณีมีผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับอนุญาตตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของหุ้น
ทั้งหมดหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คาอธิบายที่กาหนดในตารางที่ 2.1

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.1]

รายชื่อตามหุ้นทัง้ หมด

รายชื่อตามหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียง
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้ หมด]

สัดส่วนกำรถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
หุ้นทั้งหมด

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 3 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
2.3

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญำต)

ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือ หุ้นของผู้ถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
น้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงที่ระบุในตารางจะต้องรวม กันเท่ากับ
100%

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1
[รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น]

ธุรกิจหรืออำชีพ
[คาอธิบาย
ลักษณะของธุรกิจ]

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
รวม

สัดส่วนกำรถือหุ้น
[% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
จานวนหุ้นทั้งหมด
ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด

100%

100%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 4 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
2.4

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1)

กรณีมีผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คาอธิบายที่กาหนดในตารางที่ 2.3

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.3]
รายชื่อตาม
รายชื่อตามสัดส่วน
สัดส่วนการ
การมีสิทธิออกเสียง
ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้ หมด]
ธุรกิจหรืออาชีพ
รายชื่อตามสัดส่วน รายชื่อตามสัดส่วน
[คาอธิบาย
การถือหุ้น
การมีสิทธิออกเสียง
ลักษณะของธุรกิจ]

สัดส่วนกำรถือหุ้น
[% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
จานวนหุ้นทั้งหมด
สัดส่วนการมีสิทธิออก
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย เสียงต่อสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 5 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
2.5

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2)

กรณีมีผู้ถือหุ้นลาดับที่ 2 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลาดับที่ 2 ดังกล่าว โดยใช้คาอธิบายที่กาหนดในตารางที่ 2.3

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.4]
รายชื่อตามสัดส่วน
รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น
การมีสิทธิออกเสียง

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง

ธุรกิจหรืออาชีพ
[คาอธิบาย
ลักษณะของธุรกิจ]

สัดส่วนกำรถือหุ้น
[% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
จานวนหุ้นทั้งหมด สัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงต่อสิทธิ
ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
ออกเสียงทั้งหมด
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 6 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
หมำยเหตุ
1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลาดับที่ 3 รายใด เป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลาดับที่ 2 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่
50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลาดับที่ 2 ให้จัดทารายละเอียดของผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นลาดับที่ 3 ตามรายละเอียดที่กาหนดในตาราง 2.4 โดยอนุโลม
2) หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในลาดับชั้นถัดไปมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่
50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดทารายละเอียดของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กาหนดในตาราง 2.4 ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
3) ให้เปิดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจนถึงผู้ถือหุ้นลาดับที่ 3 อย่างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักความ
พยายามอย่างถึงที่สุด (Best efforts basis)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 7 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.
3.1

ควำมเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอื่น
บริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญำต
บริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถอื หุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าเกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมด
3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมด หรือของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือเดียวกันหรือหลายบริษทั
หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริ ษัทใดมีจานวนรวมกันเกินกว่า 50% ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ให้ถือว่า
บริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย
4) บุคคลเกินกว่ากึ่งจานวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอานาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

5) บริษัทหนึ่งมีอานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอานาจจัดการทั้งหมด หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
6) นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลนั้นควบคุมหรือถูกควบคุมโดยบุคคลอื่นนั้น ทั้งนี้ คาว่า “ถูกควบคุม” หมายความว่า ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิกหากบุคคลนั้นมี
อานาจในการเสนอชื่อกรรมการส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้มีอานาจโดยถูกต้องตามกฎหมายในการกากับการดาเนินการของบริษัทหรือเมื่อทั้งสองฝ่ายถูกควบคุมโดยบุคคลเดียวกัน
กำรแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในเครือของผูข้ อรับอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญาต หรือสัดส่วนการถือ
หุ้นในส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทในเครือ หรือระดับของอานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 8 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม

ชื่อ
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษทั ในเครือ
ตามคานิยามบริษัทย่อย]

ลักษณะของประเภทธุรกิจ
[คาอธิบายลักษณะ
ของกิจการ]

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
[% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
หรือความสัมพันธ์

กำรแสดงกำรมีอำนำจควบคุมนิติบุคคล
(กรุณำทำเครื่องหมำย  ในช่องที่เข้ำข่ำย)
ส่งบุคคลเข้าเป็น
มีพฤติกรรมในการส่ง
กรรมการฯ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 9 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.2

บริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญำต
บริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนจานวนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนจานวนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
ของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ 25% แต่
ไม่เกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมด
3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 25 % แต่ไม่เกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมดหรือของหุ้นที่ออกจาหน่ ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท
เดียวกันหรือหลายบริษัทหรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในกลุ่มในลาดับชั้นแรกและ/หรือในชั้น ต่อๆ ไปบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัท ใดมีจานวนรวมกันตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกิน
กว่า 50% ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทแรกด้วย
4) บุคคลจานวนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของจานวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงานในนิติ บุคคลหนึ่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็น
หุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงานในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
5) มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในชั้นแรกและหรือในชั้นต่อๆ ไปเป็นนิติบุคคลเดียวกัน โดยทุนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของแต่ละนิติบุคคลเป็นของนิติบุคคลนั้น

กำรแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต หรือสัดส่วนการ ถือ
หุ้นในส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทในกลุ่ม หรือระดับของอานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 10 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
ชื่อ
[ชื่อนิตบิ ุคคลที่เป็นบริษัทในกลุม่
ตามคานิยามบริษัทในกลุ่ม]

ลักษณะของประเภทธุรกิจ
[คาอธิบายลักษณะ
ของกิจการ]

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
[% (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)]
หรือความสัมพันธ์

กำรแสดงกำรมีอำนำจควบคุมนิติบุคคล
(กรุณำทำเครื่องหมำย  ในช่องที่เข้ำข่ำย)
ส่งบุคคลเข้าเป็น
มีพฤติกรรมในการส่ง
กรรมการฯ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ

3.2.1
3.2.2
3.2.3
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 11 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

รายการที่เกี่ยวโยงกันอาศัยคานิยาม “ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการควบคุมนโยบาย การบริหารกิจการ
การอานวยการ หรือการจัดการของผู้ขอรับอนุญาตอย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต
2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับอนุญาตได้
3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการบริหารกิจการ การอานวยการ หรือการจัดการของผู้ขอรับอนุญาตให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการ
ดาเนินการดังกล่าว
4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในผู้ขอรับอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของผู้ ขอรับอนุญาตเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 12 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.1

ผู้ขอรับอนุญำตถือครองหุ้นโดยทำงตรงในนิตบิ ุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษทั จำกัด
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่
ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้น

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้น
สัดส่วนกำรถือครองหุ้นต่อจำนวนหุ้นทั้งหมด (%)
สัดส่วนกำรมีสิทธิออกเสียงต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)
นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(แสดงเฉพำะกรณีที่ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
(แสดงทุกกรณีที่ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้น)
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 13 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.2

ผู้ขอรับอนุญำตถือครองหุ้นโดยทำงอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษทั จำกัด

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้น ตั้งแต่
50% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ลำดับที่ 1)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(ให้นับรวมจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้นตั้งแต่ แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้นตั้งแต่
50% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ลำดับที่ 2)
50% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ลำดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(ให้นับรวมจานวนหุ้นที่ถือ
(ให้นับรวมจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมำยเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลาดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลาดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลาดับสุดท้ายทีแ่ สดงถึงการ
ถือหุ้นของนิติบุคคลใด ๆ ในลาดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 14 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.3

ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงโดยทำงอ้อมในนิติบคุ คลที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัด
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญำต
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลำดับที่ 1)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)

1.

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลำดับที่ 2)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)
1.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

2.
2.

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลำดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)

1.
2.

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมำยเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลาดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลาดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลาดับ
สุดท้ายที่มีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใด ๆ ในลาดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 15 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.4

ผู้ขอรับอนุญำตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบคุ คล
ที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัด
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญำตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำน
ของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัด
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ลักษณะการควบคุมการบริหารงานหรือการดาเนินงานของบุคคล

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 16 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.5

ผู้ขอรับอนุญำตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบคุ คล
ที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัดที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสำย
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญำตถือหุ้นและ
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้น และ
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้น
ผู้ขอรับอนุญำตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคล นิติบุคคลลำดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่ง และนิติบุคคลลำดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำร
เข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำร
บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อ
ส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อ
บริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล
ควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล ควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล
(ลำดับที่ 1)
(ลำดับที่ 2)
(ลำดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตาแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตาแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตาแหน่ง/
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
1.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมำยเหตุ

ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลาดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลาดับถัด ๆ ไปจนกระทั่งถึงลาดับสุดท้าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 17 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.6

ผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัด
แสดงรำยชื่อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำต

คำอธิบำยลักษณะของผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำต

1)
2)
3)
4)
[ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]

1. บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่วาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกว่า 50% ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต

1)
2)
3)
4)
[ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]

2. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้
ขอรับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 18 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
แสดงรำยชื่อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำต

คำอธิบำยลักษณะของผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำต
3. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การบริหารกิจการ การอานวยการ หรือการจัดการของผู้ขอรับอนุญาตให้ปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ ของตนในการดาเนินการดังกล่าว

1)
2)
3)
4)
[ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]
1)
2)
3)
4)
[ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]

4. บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในผู้ขอรับอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของผู้ขอรับอนุญาตเยี่ยงผูบ้ ริหาร รวมทั้งบุคคลทีม่ ีตาแหน่งซึ่งมีอานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 19 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.7

ผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือ
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลทีเ่ ป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัด
แสดงรำยชื่อผู้มีอำนำจควบคุม
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้มีอำนำจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร
ของผู้ขอรับอนุญำต
ในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการดาเนินงาน
1.
1.
2.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
4.
1.
2.
5.
1.
2.
6.
1.
2.
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 20 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
3.3.8

ผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขอรับอนุญำต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือ
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลทีเ่ ป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจำกัด ที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสำย
แสดงรำยชื่อผู้มีอำนำจ
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้มีอำนำจควบคุมฯ
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2
ควบคุมของผู้ขอรับ
ถือหุ้น และผู้มีอำนำจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือ ถือหุ้น และนิติบุคคลลำดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือ
ถือหุ้น และนิติบุคคลลำดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือ
อนุญำต
มีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร มีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร
มีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร
ในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำร
ในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำร
ในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมกำร
บริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล
บริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล
บริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล
(ลำดับที่ 1)
(ลำดับที่ 2)
(ลำดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล ตาแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล ตาแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตาแหน่ง/
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม

1.

1.

1.
2.

2.

1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมำยเหตุ

ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลาดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลาดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลาดับสุดท้าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 21 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 3 รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอำนำจควบคุม
คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำตในกำรยื่นแบบคำขอ
1)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคาขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)
กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
4)
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์
ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสานักงาน กสทช.สงวนสิทธิ์ในการที่จะนาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน กสทช. เพื่อดาเนินการประเมินผลข้อมูลอัน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……...........................................................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 22 จาก 22

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 4 คุณสมบัติเฉพำะของผู้ขอรับอนุญำตที่ประสงค์จะได้รับสิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3
ส่วนที่ 1
1.
ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญำต (ให้ระบุชื่อนิตบิ ุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคาขอ)
2.

ข้อมูลผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญำต

ข้อ 7.2 (1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
(Package) กาหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 3
จะต้องมีหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ละประเภทโดยลาพังหรือหลาย
ประเภทรวมกัน ดังนี้
1.1) บุคคลสัญชาติไทย
1.2) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
1.3) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนทั้งหมดเป็นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ หุ้น
ชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้นับเป็นทุนของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
1.4) ห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดทั้งหมดมีสัญชาติไทยและทุนของห้างหุ้นส่วนจากัดนั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 เป็นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
1.5) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย
นิติบุคคลตาม 1.3) 1.4) หรือ 1.5) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นหรือ
เป็นหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนั้นจะต้องมีทนุ เป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตาม (1) ด้วย

2.1

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1

1) ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัญชาติของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือ
หุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียด
ในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคาอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับ
แบบขอรับอนุญาต
2) กรณีผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสัญชาติของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลนั้น ตามที่มีกฎหมายรับรองการจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1

สัญชำติ

สัดส่วนกำรถือหุ้น

[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]

[ระบุสัญชาติของผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 1]

[% ทศนิยม 2 ตาแหน่ง]

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 1 จาก 5

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 4 คุณสมบัติเฉพำะของผู้ขอรับอนุญำตที่ประสงค์จะได้รับสิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]

สัญชำติ
[ระบุสัญชาติของผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 1]

สัดส่วนกำรถือหุ้น
[% ทศนิยม 2 ตาแหน่ง]

2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1)

กรณี มี ผู้ ถื อ หุ้ น ล าดั บ ที่ 1 มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้ น ล าดั บ ที่ 1 ดั งกล่ า ว
โดยใช้คาอธิบายที่กาหนดในตารางที่ 2.1

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1
[รายชื่อตามทีร่ ะบุในข้อ 2.1]

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้ หมด]
รำยชื่อตำมหุ้นทั้งหมด
สัญชำติ
[ระบุสัญชาติของ
ผู้ถือหุ้นลาดับที่ 2]

สัดส่วนกำรถือหุน้
[% ทศนิยม 2
ตาแหน่ง]

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 2 จาก 5

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 4 คุณสมบัติเฉพำะของผู้ขอรับอนุญำตที่ประสงค์จะได้รับสิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3
2.3

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2)

กรณี มี ผู้ ถื อ หุ้ น ล าดั บ ที่ 1 มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้ น ล าดั บ ที่ 1 ดั งกล่ า ว
โดยใช้คาอธิบายที่กาหนดในตารางที่ 2.1

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2
[รายชื่อตามทีร่ ะบุในข้อ 2.2]

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้ หมด]
รำยชื่อตำมหุ้นทั้งหมด
สัญชำติ
[ระบุสัญชาติของ
ผู้ถือหุ้นลาดับที่ 3]

สัดส่วนกำรถือหุน้
[% ทศนิยม 2
ตาแหน่ง]

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
2.4
เอกสำรประกอบคำขอ
โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในแต่ละลาดับชั้นทุกรายการ
 สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 กรณีเป็นบริษัทมหาชน ให้นาส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
 เอกสารหลักฐานในการยืนยันสัญชาติของนิติบุคคล หรือการจัดตั้งนิติบุคคล หรือกรณีอื่นที่ใดที่เกี่ยวข้องให้
แสดงมาให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 3 จาก 5

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 4 คุณสมบัติเฉพำะของผู้ขอรับอนุญำตที่ประสงค์จะได้รับสิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3
ส่วนที่ 2
3.
ข้อมูลแสดงอำนำจกำรบริหำรของผู้ขอรับอนุญำต
ข้อ 7.2 (2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
(Package) กาหนดคุณสมบัติของของผู้ประสงค์จะขอรับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 2 และชุด
ข่ายงานดาวเทียมที่ 3 จะต้องมีอานาจการบริหารจัดการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสัญชาติไทย ดังนี้
1) มีกรรมการสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป
2) ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจจัดการต้องมีสัญชาติไทย

3.1

รำยชื่อกรรมกำรของผู้ขอรับอนุญำต (ให้ระบุชื่อกรรมการทุกคนของนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต)
ชื่อ-สกุล
สัญชำติ
ลำดับ
[ชื่อเต็มของบุคคล]
[ให้ระบุสัญชาติของกรรมการแต่ละราย]
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

3.2

รำยชื่อผู้จัดกำรหรือผู้มีอำนำจจัดกำร
ชื่อ-สกุล
[ชื่อเต็มของบุคคล]

ตำแหน่งหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

สัญชำติ
[ให้ระบุสัญชาติของผู้จัดการหรือ
ผู้มีอานาจจัดการแต่ละราย]

1)
2)
3)
4)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 4 จาก 5

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 4 คุณสมบัติเฉพำะของผู้ขอรับอนุญำตที่ประสงค์จะได้รับสิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 2 หรือชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3
3.3

เอกสำรประกอบคำขอ
โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ และผู้จัดการหรือผู้มีอานาจจัดการของผู้ขอรับอนุญาต
 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ และผู้จัดการหรือผู้มีอานาจจัดการของผู้ขอรับอนุญาต (กรณีที่
กรรมการเป็นคนต่างชาติ)
 เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรเป็นผู้จดั กำรหรือผู้มีอำนำจจัดกำร

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำตในกำรยื่นแบบคำขอ
1)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคาขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับ อนุญ าต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)
กรณีป รากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณ สมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็ จ
เพื่อให้ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับ อนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการ
อนุญาตได้ทันที
4)
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสานักงาน กสทช. สงวน
สิทธิ์ในการที่จะนาส่งข้อมู ลดั งกล่าวให้ แก่บุ คคลที่ สามที่ ได้รับมอบหมายจากสานักงาน กสทช. เพื่ อดาเนินการ
ประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
(Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 5 จาก 5

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 5

ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้สิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม

1.

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญำต (ให้ระบุชื่อนิตบิ ุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคาขอ)

2.

ผู้ได้รับมอบอำนำจ
ให้ระบุรายละเอียดบุคคลซึ่งผู้ขอรับ อนุญาตมอบอานาจในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมการขอรับ
อนุญ าตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และให้หมาย
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเท่านั้น
ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอานาจนี้ ให้หมายรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของผู้ขอรับ อนุญาต หรือ
ไม่ได้ดารงตาแหน่ง อย่างเป็นทางการในหน่วยงานผู้ขอรับ อนุญ าต เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบั ญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้ให้ใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ของผู้ขอรับอนุญาตด้วย
ชื่อ-สกุล
อำชีพ
บทบำทหน้ำที่
หน่วยงำน
(ชื่อเต็มของบุคคล)
(ระบุอาชีพหลัก)
(บทบาทหน้าที่ในการ (ชื่อเต็มของหน่วยงาน
ขอรับอนุญาต)
กรณีไม่ได้เป็นพนักงาน
ของผู้ขอรับอนุญาต)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 1 จาก 2

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 5

ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้สิทธิ
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม

3.

เอกสำรประกอบค
3.
ำขอ
โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ที่รับรองสาเนาถูกต้องของผู้ได้รบั มอบอานาจแต่ละราย
 หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ หากเป็นคนต่างชาติให้จัดส่งสาเนาหนังสือเดินทางแทน
และแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำตในกำรยื่นแบบคำขอ
1)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อมูลที่ กรอกในแบบคาขอนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับ อนุ ญ าต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)
กรณี ปรากฏในภายหลัง ว่าข้าพเจ้าขาดคุณ สมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็ นเท็ จ
เพื่อให้ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับ อนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการ
อนุญาตได้ทันที
4)
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์
ในการที่จะนาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน กสทช. เพื่อดาเนินการประเมินผล
ข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 2 จาก 2

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 6 แบบแสดงควำมสำมำรถด้ำนประสบกำรณ์
ส่วนที่ 1
1.

ส่วนที่ 2:

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญำต (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญำต (ให้ระบุชื่อนิตบิ ุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคาขอ)

เอกสำรแสดงควำมสำมำรถด้ำนประสบกำรณ์
(ทาเครื่องหมาย และแนบเอกสารที่รับรองสาเนาถูกต้อง)

2.

ประสบกำรณ์ในกำรประกอบกิจกำรหรือดำเนินโครงกำรที่เกีย่ วข้องกับกิจกำรดำวเทียม นับถึงวันที่ยื่น
คำขอรับอนุญำต (ไม่จำกัดจำนวนโครงกำร)

2.1

รายละเอียดการประกอบกิจการหรือดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม โดยต้องแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ชื่อบริการ หรือ ชื่อโครงการ
2) ประเภทบริการหรือโครงการ (ประเภทตามที่กาหนดในข้อ 4 ของภาคผนวก ข)
3) ผู้ประกอบกิจการหรือดาเนินโครงการ (ระบุชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต หรือชื่อนิติบุคคลทีเ่ ป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต (ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาตมากกว่าร้อยละ 25))
4) วันเริ่มการให้บริการหรือโครงการ
5) วันสิ้นสุดการให้บริการหรือโครงการ (ถ้ามี)
6) สถานะปัจจุบันของการให้บริการหรือโครงการ
7) รายการค่าใช้จา่ ยในการให้บริการหรือมูลค่าการลงทุนโครงการ โดยแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละ
ประเภทโดยละเอียด
8) รายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย (gross revenue) จากการประกอบกิจการในโครงการ (ถ้ามี)
แบบรายงานการถือครองหุ้น (แบบคาขอรับอนุญาตแบบที่ 3 ในกรณีที่นาโครงการที่นิตบิ ุคคลซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต มาประกอบการพิจารณา)

2.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 1 จาก 2

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 6 แบบแสดงควำมสำมำรถด้ำนประสบกำรณ์
คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำตในกำรยื่นแบบคำขอ
1)

2)
3)
4)

ข้า พเจ้ า ขอรับรองว่ าได้ อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธี การอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคาขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับ อนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพื่อให้ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการ
อนุญาตได้ทันที
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์
ในการที่ จะน าส่ งข้อมู ลดังกล่าวให้ แก่บุคคลที่ สามที่ ได้ รับมอบหมายจากส านักงาน กสทช. เพื่ อด าเนิ นการ
ประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
(Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..............................………………….….…….
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า 2 จาก 2

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 7 หนังสือรับรองควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน

หนังสือรับรองควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน
(แบบ7-1 รับรองโดยผู้ขอรับอนุญาต)
วันที่ ……………………….
เรื่อง

รับรองความสามารถด้านการเงินของ …………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……………………

เรียน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนของ …………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……………………
ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะ
จัดชุด (Package) โดยกาหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือรับรองความสามารถ
ด้านการเงินสาหรับการดาเนินโครงการดาวเทียมจนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ นั้น
ในการนี้ …………………(ชื่ อ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าต)……………………(บริ ษั ท ฯ) ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การยื่ น
คาขอรั บ อนุ ญาตและแสดงความประสงค์เข้าร่วมการคัดเลื อกการอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามประกาศดังกล่าว ขอรับรองว่าบริษัทฯ มีความสามารถด้านการเงิน
เพียงพอสาหรับดาเนินโครงการดาวเทียมตามประกาศดังกล่าว โดยหากได้รับอนุญาต บริษั ทฯ ขอรับรองว่า
บริษัทฯ สามารถใช้แหล่งเงินทุนตาม…………………(หลักฐานตามสิ่งที่แนบมาด้วย)……………………ที่ส่งมาด้วยนี้
ซึ่งมีวงเงินไม่ต่ากว่า 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อให้การดาเนินโครงการดาวเทียมสาเร็จตาม
เงื่อนไขการอนุญาตจนมีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
………..(ชื่อผู้มีอานาจลงนาม)…………
…………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……….…………

(.........................................)
………..(ชื่อผู้มีอานาจลงนาม)…………
…………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……….…………

หนังสือรับรองควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน
(แบบ7-2 รับรองโดยผู้ถือหุ้น)
วันที่ ……………………….
เรื่อง

การสนับสนุนทางการเงินแก่ …………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……………………

เรียน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2. หลักฐานแสดงแหล่งเงินทุน
ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียมในลักษณะ
จัดชุด (Package) โดยกาหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือรับรองความสามารถ
ด้านการเงินสาหรับการดาเนินโครงการดาวเทียมจนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ นั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้า ……………(ชื่อผู้ถือหุ้น)…………… เลขประจาตัวประชาชน ………………………..
ปั จ จุ บั น อาศั ย อยู่ ที่ ……………………………………………………………………………………………………………………...…..
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ…………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……………… ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหาก …………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……………………(บริษัทฯ) ได้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศดังกล่าวจาก กสทช. แล้ว ข้าพเจ้ามีความยินดี ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ โดย …..(ระบุรูปแบบการสนับสนุน เช่น ให้บริษัทฯ กู้เงิน)…..เป็นจานวนเงิน
ไม่ต่ากว่า 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อให้การดาเนินโครงการดาวเทียมสาเร็จตามเงื่อนไข
การอนุ ญาต และจะไม่ย กเลิ กหรื อเพิกถอนการสนับสนุนทางการเงินดังกล่ าว จนกว่าบริษัทฯ จะดาเนิน
โครงการดาวเทียมจนมีดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบแหล่งเงินทุนที่เป็น…………………(รูปแบบของแหล่งเงินทุน)……………………
เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
………………(ชื่อผู้ถือหุ้น) ………………

หนังสือรับรองควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน
(แบบ7-3 รับรองโดยสถาบันการเงิน)
วันที่ ……………………….
เรื่อง

การสนับสนุนทางการเงินแก่ …………………(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)……………………

เรียน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะ
จัดชุด (Package) โดยกาหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือรับรองความสามารถ
ด้านการเงินสาหรับการดาเนินโครงการดาวเทียมจนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ นั้น
ในการนี้ …………………(ชื่ อ สถาบั น การเงิ น )…………… ขอรั บ รองว่ า หาก …………………
(ชื่ อ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าต)……………………(บริ ษั ท ฯ) ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม
ตามประกาศดังกล่าวจาก กสทช. แล้ว …………………(ชื่อสถาบันการเงิน)…………… มีความยินดีให้การสนับสนุน
ทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น จ านวนเงิ น ไม่ ต่ ากว่ า 1,000,000,000.- บาท (หนึ่ ง พั น ล้ า นบาท) เพื่ อ ให้
การดาเนินโครงการดาวเทียมส าเร็ จ ตามเงื่อนไขการอนุญาต และจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการสนั บสนุน
ทางการเงินดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะดาเนินโครงการดาวเทียมจนมีดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
………………(ชื่อผู้มีอานาจลงนาม)………………
…………………… (ชื่อสถาบันการเงิน)……………………

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 8 หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญำต

หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญำต
เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 27 (14/1) แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
และประกำศคณะกรรมกำรกิจ กำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ประกำศฯ)
ซึ่งมีผลให้คณะกรรมกำรกิจ กำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
พิจำรณำและกำหนดวิธีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดย
วิธีกำรคัดเลือก และเพื่อให้กระบวนกำรคัดเลือกเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย มีกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
สำรสนเทศต่ำง ๆ อย่ำงโปร่งใส ให้กระบวนกำรจัดสรรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมของชำติเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ และก่อให้เกิดกำรแข่งขันเสรีและเป็นธรรม กสทช. จึงเห็นควรจัดทำหนังสือยินยอมของ
ผู้ขอรับอนุญำต เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมำะสมสำหรับผู้ขอรับอนุญำต ดังนี้
ข้อ 1 บุคคลตำมหนังสือยินยอม
บุคคลที่อยู่ภำยใต้บังคับของหนังสื อยินยอมฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ขอรับอนุญำต ให้หมำยรวมถึ ง
ผู้แทน ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ ผู้ขอรับอนุญำต โดยไม่
จำกัดประเภทของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขอรับอนุญำตและผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว
อำจเกิดโดยปริยำยหรือชัดแจ้ง มีกำรทำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำผู้ขอรับอนุญำตต้องรับผิดชอบต่อกำร
กระทำของบุคคลดังกล่ำวตำมหนังสือยินยอมนี้ อำทิ พนักงำน ลูกจ้ำงและที่ปรึกษำของผู้ขอรับอนุญำต
ข้อ 2 ข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับ (confidentiality)
2.1 ข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับตำมหนังสือยินยอมนี้ หมำยถึง
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำกำรประมูล
ข. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำ
ค. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจ แผนกำรจัดสร้ำงโครงข่ำย นโยบำย ข้อมูล
ทำงกำรเงิน กำรตลำด ต้นทุน แผนกำรดำเนินงำน และกำรประเมินต้นทุนกฎระเบียบต่ำง ๆ
ง. ข้อมูลด้ำนเทคนิค อำทิ ลักษณะประเภทโครงข่ำย อุปกรณ์ แหล่งที่มำ สถำนที่ผลิต
ผู้จำหน่ำย รำคำซื้อขำย รำคำตลำด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ
จ. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร กำรจัดจ้ำงบุคคล หน้ำที่ของบุคคล และรำยชื่อบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรคัดเลือก
ฉ. ข้ อ มู ล หรื อ พฤติ ก รรมอื่ น ใดไม่ ว่ำ จะอยู่ ใ นรู ปแบบที่เ ป็ นรู ปธรรมหรื อ นำมธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสนอ กำรกำหนดข้อเสนอด้ำนรำคำ รำคำต้นทุนกำรผลิต รำยกำรทรัพย์สิน งบประมำณ หรือ
ข้อมูลอืน่ ใดที่เกี่ยวข้องกับรำคำกำรคัดเลือก ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ช. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอื่นใดที่หำกถูกเปิดเผยหรือถูก นำไป ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด
อันจะส่งผลหรืออำจส่งผลต่อกำรประเมินมูลค่ำกำรคัดเลือกของผู้ขอรับอนุญำต หรือบูรณภำพของกำรคัดเลือก
อำทิ ข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ชื่อบุคคล หรือลักษณะของผู้ขอรับอนุญำตรวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรคัดเลือก เป็นต้น
2.2 ข้อกำหนดเรื่องข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่ วันที่
กสทช. เปิดให้มีกำรยื่นคำขอรับ อนุญำต จนถึงเวลำที่ กสทช. ประกำศผลกำรคัดเลือก ณ วันที่กำรคัดเลือก
สิ้นสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

หน้ำ 1 จำก 3

ข้อ 3 ข้อจำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรเข้ำร่วมกำรคัดเลือก (anti-collusion behaviour)
3.1 ห้ำมมิให้มีกำรติดต่อ สื่อสำร ร่วมมือ ปรึกษำ เปิดเผย แลกเปลี่ยน ทำสัญญำหรือควำม
ตกลง ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงกำรพยำยำมกระทำพฤติกรรมดังกล่ำว ไม่ว่ำจะโดยลำยลักษณ์อักษร สัญลักษณ์
หรือโดยวำจำ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรทำงเดียวหรือหลำยทำง ระหว่ำงบุคคลที่มิใช่
ผู้ขอรับอนุญำตฝ่ำยเดียวกันหรือผู้เกี่ยวข้องฝ่ำยเดียวกัน อันเป็นกำรจำกัดหรือลดกำรแข่ งขันในกำรคัดเลือก
เพื่อรับอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
3.2 นอกเหนือไปจำกข้อกำหนดตำมหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้บุคคลที่อยู่ ภำยใต้บังคับของ
หนังสือยินยอมฉบับนี้อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2542 หำกปรำกฏพฤติกำรณ์ที่เป็นลักษณะควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
3.3 ข้อจำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรเสนอข้อเสนอด้ำนรำคำในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่
กสทช. เปิดให้มีกำรยื่นคำขอรับ อนุญำต จนถึงเวลำที่ กสทช. ประกำศผลกำรคัดเลือก ณ วันที่กำรคัดเลือก
สิ้นสุด
ข้อ 4 กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศฯ
ผู้ขอรับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศฯ
อย่ำงเคร่งครัด
ข้อ 5 ควำมรับผิด
5.1 ในกรณีมีกำรกระท ำ หรือละเว้นกำรกระทำที่เ ป็น กำรฝ่ ำฝื น ข้ อก ำหนดตำมหนั ง สื อ
ยินยอมฉบับนี้ กสทช. สงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำตัดสิทธิกำรเข้ำร่วมกำรคัดเลือก ริบหลักประกัน กำรขอรับ
อนุญำต หรือให้รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วง
โคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยกำรคัดเลือกดังกล่ำว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นหำกจะต้อง
มีกำรจัดคัดเลือกใหม่เต็มจำนวน
บุคคลตำมวรรคแรกยินยอมให้ หักค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้น จำกเงินหลักประกัน กำร
ขอรับอนุญำตเพื่อชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ที่มีต่อ กสทช.
5.2 ในกรณีที่ผู้ ช นะกำรคัดเลื อกไม่ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขก่อนรับ อนุญำตให้ ถูกต้องและ
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำผู้ชนะกำรคัดเลือกสละสิทธิ์ที่จะได้รับกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำร
เข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) กสทช. จะดำเนินกำรริบหลักประกันกำรขอรับอนุญำต
และผู้ชนะกำรคัดเลือกรำยดังกล่ำวต้องชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นต่อหนึ่งชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ชนะกำรคัดเลือก
เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำที่กำหนด ดังนี้
ก. ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 1 ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ
56,123,400 บำท (ห้ำสิบหกล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นสำมพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ชนะ
กำรคัดเลือก
ข. ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 2 ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ
54,002,550 บำท (ห้ำสิบสี่ล้ำนสองพันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ชนะกำรคัดเลือก
ค. ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 3 ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ
59,629,800 บำท (ห้ำสิบเก้ำล้ำนหกแสนสองหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่
ชนะกำรคัดเลือก
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ง. ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 4 ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อ ยกว่ำ
1,296,600 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นหกพันหกร้อยบำทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ชนะกำร
คัดเลือก
จ. ชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ 5 ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ
28,407,750 บำท (ยี่สิบแปดล้ำนสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ำยงำนดำวเทียมที่ชนะกำร
คัดเลือก
ข้อ 6 กำรแจ้งกำรฝ่ำฝืนตำมหนังสือยินยอม
ผู้แจ้งเหตุ ให้เบำะแส ข้อเท็จจริง ข้อมูลสำรสนเทศ หรือกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อ
ส่งมอบหรือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนอันเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินสอบสวนกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดใดตำมหนังสื อ
ยินยอมนี้ ผู้นั้นจะได้รับกำรรักษำข้อมูลสำรสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนแหล่งที่มำของข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว
ข้อ 7 กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมูลสำรสนเทศ
ห้ำมมิให้บุคคลใดที่เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศตำมหนังสือยินยอมนี้และข้อมูลอื่นใดที่ได้จำกกำร
เข้ำร่วมกำรคัดเลือกกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ที่มิใช่
ข้อมูลสำธำรณะ นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้หรือเปิดเผยแก่ บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำกำร
กระทำดังกล่ำวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 8 กำรรับทรำบและยอมรับในหนังสือยินยอม
ผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม ตำมประกำศฉบับนี้ ซึ่งลงลำยมือชื่อใน
หนังสือยินยอมฉบับนี้ถือว่ำรับทรำบและยอมรับข้อกำหนดตำมหนังสือยินยอมนี้
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..….................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..….................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันนิตบิ ุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

หน้ำ 3 จำก 3

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 9 หนังสือคำประกันจำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรคัดเลือก

หนังสือคำประกันจำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรขอรับอนุญำต
เลขที่ ..............................................................

วันที่ ..............................................................

ข้าพเจ้า
(ชื่อธนาคาร)
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
ผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร ขอท าหนั ง สื อ ค้ าประกั น ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน
กสทช.” ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่
(ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต)
เลขที่นิติบุคคล
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ขอรับอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
(Package)
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มี เงื่ อนไข ที่จะค้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่น เดีย วกับลู กหนี้ ชั้ น ต้ น
เพื่อเป็นหลักประกันในการคัดเลือกชุดข่ายงานดาวเทียมต่อสานักงาน กสทช. จานวนไม่เกิน
.
บาท (
) ในกรณีที่ (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต) มิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการคัด เลื อก หรือเงื่ อนไขก่อนรับ อนุญ าตที่ กาหนดในประกาศฯ โดยข้าพเจ้า ตกลงจะชาระหนี้ แ ทน
(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต)
ตามหนังสือค้าประกันนี้ทั้งสิ้นทันทีที่สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ชาระหนี้ และ
ข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และสานักงาน กสทช. ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องให้ (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต)
ชาระหนี้นั้นก่อน
2. หนังสือค้าประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ........
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้าประกัน
(.......................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตาแหน่ง......................................................

แบบคำขอรับอนุญำต
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
แบบที่ 10 หนังสือคำประกันจำกธนำคำรซึ่งผู้ชนะกำรคัดเลือก
จะต้องจัดส่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะกำรคัดเลือก

หนังสือคำประกัน
เลขที่ ..............................................................

วันที่ ..............................................................

ข้าพเจ้า
(ชื่อธนาคาร)
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
ผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร ขอท าหนั ง สื อ ค้ าประกั น ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน กสทช.”
ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่
(ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)
เลขที่นิติบุคคล
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชนะการคัดเลือก และ/หรือ ผู้รับอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package)
ข้า พเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จ ะค้าประกันชนิด เพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
ในการชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตชุดข่ายงานดาวเทียมที่
ต่อสานักงาน กสทช. จานวน
ไม่เกิน
บาท (
)
ในกรณีที่
(ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)
. มิได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตาม
เงื่อนไขการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตชุดข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนดในประกาศ โดย
ข้าพเจ้าตกลงจะชาระหนี้แทน
(ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)
.ตามหนังสือ
ค้าประกันนี้ทั้งสิ้น ทันทีที่สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ชาระหนี้ และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และ
สานักงาน กสทช. ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องให้
(ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)
ชาระหนี้นั้นก่อน
2. หนังสือค้าประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ........
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. หากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ขยาย
กาหนดเวลาในการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตชุดข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวออกไป ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณี
นั้น ๆ ด้วย
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้าประกัน
(.......................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตาแหน่ง......................................................

