สรุปสาระสาคัญของโครงการและร่างเอกสารการที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นมา
ด้วยกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศของประเทศไทย ได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่
สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ ระหว่างกระทรวงคมนาคม
ในขณะนั้น (ปัจจุบันภารกิจดังกล่าวได้โอนอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับบริษัท ชินวัตร
คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)) ซึ่งบริษัทฯ
ได้จัดตั้งบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) เข้ามาดาเนิน การให้บริการวงจรดาวเทียมตามสัญญา เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขตลอดอายุ สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน
๓๐ ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญคือ นับตั้งแต่ลงนาม
ในสัญญาฯ บริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบดาวเทียมและอุปกรณ์สถานีควบคุมดาวเทียมให้ตกเป็นทรัพ ย์สิน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามลักษณะ Build-Transfer-Operate (BTO) โดยบริษัทฯ ตกลงให้
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นรายปีแก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะต้องจัดทาประกันภัยประเภท
คุ้มครองการเสี่ ย งภัย ทุกชนิ ด (All Risks) ต่อทรัพย์สิ นทั้งหมดที่โ อนให้เป็นกรรมสิ ทธิ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เต็มมูลค่าของทรัพย์สินและให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับประโยชน์ร่วม
(Co-Beneficiary)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องส่งมอบดาวเทียมที่มีอายุทางวิศวกรรมเหลืออยู่หลังสิ้ นสุดสัญญาฯ ซึ่งอย่างน้อยได้แก่
ไทยคม ๔ และไทยคม ๖ ตลอดจนสถานีควบคุมดาวเทียม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม หลั งสิ้ น สุ ดสั ญญาฯ ต่อมากระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมได้เสนอแนวทาง
การดาเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิ จการดาวเทียมสื่อสารในประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่นโยบายเปิดตลาด
ระยะยาว โดยใช้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข โดยเห็นควรคัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมภายใต้
สัญญาฯ ทุกดวงที่มีอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียมเหลืออยู่หลังสิ้นสุดสัญญาฯ รวมทั้งทรัพย์สินฯ สถานีควบคุม
ดาวเที ย ม และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ หลั ง จากนั้ น เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ระชุ ม หารื อ
เรื่องแนวทางดังกล่าว แล้วมีมติให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาเนินการบริหารจัดการดาวเทียม
หลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมภายในประเทศด้วยความรอบคอบ เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๖๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ภายหลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาด าเนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สาร
ภายในประเทศเป็ น ไปตามขั้น ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม จึงต้อง
จั ดทาโครงการบริ ห ารจั ด การทรั พย์ สิ น ภายหลั งสิ้ นสุ ดสั ญญาดาเนิน กิจ การดาวเที ยมสื่ อสารภายในประเทศ
เพื่อจัดทาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐภายใต้สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ดาวเทียมที่มีอายุการใช้งานทางวิศวกรรมเหลื ออยู่หลังสิ้นสุดสั ญญาดาเนินกิจ การ

ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินฯ สถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
ความคืบหน้าของโครงการ
ดังนั้ น จากมติคณะรั ฐ มนตรี ที่ กล่ าวข้า งต้ น กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คมจึง อยู่ ในระหว่ า ง
การจัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมทุนตามพระราชบัญญัติการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้ามาดาเนินการดังกล่าว และประสงค์จะรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อจัดทาเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ตามข้อ ๑ ของเอกสารนี้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยคณะที่ปรึกษาฯ
ได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการดาเนินการ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐภายใต้สัญญาดาเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยการพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
ระหว่างการคัดเลือกให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งต้องดาเนินการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และการที่หน่วยงานภาครัฐดาเนินการด้วยตนเองซึ่งแต่ละแนวทางจะมีข้อ ดีและ
ข้อด้อยแตกต่างกันออกไปและได้มีการับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นนี้ประกอบแล้ว ซึ่งต่อมากระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นาเสนอเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่
๒๗ มีน าคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็ นชอบ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น หลั งสิ้ นสุ ดสั ญ ญาฯ โดยมอบหมายให้ บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จากั ด
(มหาชน) ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดของ ดศ. เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญาฯ จนสิ้นสุดอายุทาง
วิศวกรรมของดาวเทียม และให้เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบตามลาดับต่อไป และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุด
สัญญาฯ โดยเห็นชอบให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม บริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาฯ จนสิ้นอายุทาง
วิศวกรรมของดาวเทียม และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึ ง ประสงค์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในประเด็ น การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การเองด้ ว ย โดยกระทรวง ดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีแนวทางการจัดทากรอบข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมาในข้อ ๒ ของเอกสารนี้

ข้อ ๑ การรับฟังความเห็นสาธารณะเรื่องร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน และ
ร่างสัญญาร่วมทุน เพื่อดาเนินโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้ นสุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ
1.1 เหตุผลและความจาเป้นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากความเป็นมาข้างต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงเหตุผลและความจาเป็นในการ
ดาเนินโครงการโดยสรุปดังนี้
1. เพื่อให้มีการจัดการดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านโทรคมนาคมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐ
4. เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
5. เพื่อรักษาความมั่นคงด้านการสื่อสารของประเทศ
1.2 สาระสาคัญของโครงการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระหว่างการจัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารข้อเสนอ
การร่ ว มลงทุน และร่ างสั ญญาร่ ว มทุน ตามพระราชบัญญัติการร่ว มลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้ามาดาเนินการดังกล่าว และประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อจัดทาเอกสาร
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ตามข้อ 1.8 -1.10 ของเอกสารนี้
1.3 ผู้ดาเนินการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดาเนินการส่งมอบสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ทั้งในส่วน
ของดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 ตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมสนับสนุนภาคพื้นดิน ซึ่งปัจจุบันใช้ใน
การดาเนินกิจการดาวเทียม โดยบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ในฐานะเอกชนผู้รับสัมปทานเดิม โดยกระทรวง
จะได้รั บ มอบสิ ทธิในการใช้ทรั พย์ สิ น คืน จากเอกชนรายเดิมภายหลั งจากสั ญญาสั มปทานเดิ มสิ้ นสุ ดลงเพื่อใช้
ผู้ร่วมลงทุนสามารถสามารถใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อดาเนินกิจการนี้
ผู้ร่วมลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ และลงทุนเพิ่มเติมเท่าที่ จาเป็น เพื่อให้มี
ความพร้อมในการดาเนิน กิจ การให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่ อนไข
ในสัญญาร่วมลงทุนและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ดาเนิ น การลงทุน ในอุ ป กรณ์ส นั บ สนุ นภายในส านั ก งาน ตลอดจนต้นทุ นในการเตรี ย มความพร้ อ ม
(Cost to Complete) เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามเงื่อนไข
2. ดาเนินการให้ได้มาซึ่งการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ร่วมลงทุนจะต้องเป็นผู้ดาเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดาเนินกิจการดาวเทียมได้ภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมาย

3. ดาเนิ น การบริ ห ารกิจ การดาวเทียมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อประชาชน และ
ประเทศชาติตลอดระยะเวลาสัญญาร่วมลงทุน
1.3 สถานที่ที่จะดาเนินการ
สถานที่ดาเนิ น การคือ ที่ กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม โดยกระทรวงจะทาสั ญญากับผู้ ได้ รับ
การคัดเลือกและให้สิทธิในการใช้ดาวเทียมที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีมีการคัดเลือกเอกชนมาดาเนินการในเรื่องนี้นั้น
ก็จะเป็นการคัดเลือกเอกชน เพื่อมาบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งมีตาแหน่งวงโคจรอยู่ที่ 119.5 องศา
ตะวันออก และดาวเทียมไทยคม 6 ซึ่งโคจรอยู่ที่ 78.5 องศาตะวันออก และผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถใช้งาน
ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานีควบคุมดาวเทียมที่แคราย จังหวัดนนทบุรี
1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
ในการรั บ โอนทรั พย์ สิ นและกิจ การดาวเทียมสื่ อสารของผู้ ดาเนินการรายใหม่ จะต้องพิจารณาเงื่อนไข
ข้อกาหนด และรูปแบบนิติสัมพันธ์กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีขั้นตอนที่สาคัญคือ การตรวจ
รั บ มอบทรั พย์ สิ น ที่จ าเป็ น ต่ อ การดาเนิ น กิ จการดาวเทีย มไทยคม 4 และไทยคม 6 โดยผู้ ได้รับคัดเลื อ กจะมี
ระยะเวลาในการดาเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะเวลางาน คือ
งานระยะเวลาที่ 1 ดาวเทียมไทยคม 4 ใช้เวลาไม่เกิน 3 (สาม) ปี ในระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2564 ถึง
พ.ศ.2566 โดยประมาณ ตามอายุทางวิศวกรรมคงเหลือของดาวเทียมไทยคม 4 โดยนับเวลาเริ่มต้นโครงการจาก
วันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) ให้แก่เอกชนคู่สัญญา
งานระยะเวลาที่ 2 ดาวเทีย มไทยคม 6 ใช้เวลาไม่เกิน 9 (เก้า) ปี ในระยเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2564 ถึง
พ.ศ.2572 โดยประมาณ ตามอายุทางวิศวกรรมคงเหลือของดาวเทียมไทยคม 6 โดยนับเวลาเริ่ มต้นโครงการจาก
วันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) ให้แก่เอกชนคู่สัญญา
1.5 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ในการศึกษาและจัดทาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ดาวเทียมที่มีอายุการใช้งานทางวิศวกรรมเหลืออยู่หลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน รวมทั้งสถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะที่ปรึกษาฯ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ โดยให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุน หรือมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินโครงการ ซึ่งผลจากการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พบว่า
ทางเลือกในการให้หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม ได้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ดาเนินงาน มีความเหมาะสม
มากที่สุด ทั้งในเชิงการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ทางเทคนิค กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร์ และ
ผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1

ดังนั้น จึงได้มีการจัดทาแนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญา
ดาเนินกิจการดาวเทีย มสื่อสารภายในประเทศ ตามขั้นตอนและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการร่ วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการจัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งกรอบข้อตกลงร่วมกับบมจ. กสท โทรคมนาคม อีกด้วย
1.6 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดาเนินโครงการ
และพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลกระทบดังกล่าว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการดาเนินโครงการสามารถแบ่งได้ออกเป็น
1. ผลกระทบต่อธุรกิจดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย ซึ่งการดาเนินโครงการจะส่งผลต่อธุรกิจดาวเทียม

สื่อสารของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านดาวเทียมสื่อสารของประเทศ เป็นการเพิ่มผู้เล่นและการแข่งขันในตลาด ส่งเสริมให้มี
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การดาเนินโครงการ
ดั ง กล่ า ว จะท าให้ เ กิ ด การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายหลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาด าเนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อสาร
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
2. ผลกระทบต่อประเทศและประชาชน โดยเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางโทรคมนาคมของประเทศ
ในการรักษาสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียม
สื่อสารของประเทศในระดับภูมิภาค การรักษาสิทธิในการใช้ตาแหน่งวงโคจรดาวเทียม ที่หากเสียสิทธิ ในกรณีไม่
สามารถหาผู้ดาเนินงานต่อเนื่องได้ และส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกล
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียงนั้น เนื่องจากกิจกรรมอวกาศนั้นเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมในอวกาศ ในทางปฏิบัติในปัจจุบันที่ต้องมีย้ายดาวเทียมนั้นไปอยู่
ในวงโคจรสุสานดาวเทียม (Graveyard orbit) นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้
ทางด้านสิ่งแวดล้อมบนภาคพื้นโลก เนื่องด้วยโครงการฯ ไม่ใช่โครงการที่ต้องมีการลงทุนใหม่ และสถานีภาคพื้นดิน
มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการดาเนินงานของโครงการฯ จึงไม่มีข้อจากัดหรือผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบแต่อย่างใด
1.7 สาระสาคัญที่ปรากฏในร่างประกาศเชิญชวน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ จั ด ท าร่ า งประกาศเชิ ญ ชวน ตามกรอบรายละเอี ย ดของ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐสาหกิจ เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการ
ประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การกาหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
พ.ศ. 2558 (“ประกาศสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐสาหกิจฯ”) โดยร่างประกาศเชิญชวนสาหรับ โครงการ

บริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ สามารถสรุปหัวข้อ
สาระสาคัญที่ปรากฏในเอกสารได้ดังนี้
1. สาระสาคัญของขอบเขตโครงการ ประกอบไปด้วย อย่างน้อยหัวข้อดังนี้
-

-

-

ความเป็นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายของงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนผู้ดาเนินโครงการ
กระทรวง จะเป็นผู้ดำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและสถำนะกำรใช้งำนของทรัพย์สินและ
อุปกรณ์ภำคพื้นดินที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบจำกผู้รับสัมปทำนรำยเดิมทั้งหมด และดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อมูล กำรจัดทำสัญญำต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินโครงกำรกับ
ลูกค้ำผู้เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม โดยจะดำเนินกำรภำยใต้กำรหำรือร่วมกันกับเอกชนผู้ดำเนิน
โครงกำร
เอกชน จะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรลงทุ น เพิ่ ม เติ ม (Cost to Complete) กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ
นมีไม่ครบ ชำรุด หรือไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน โดยเป็นผู้ดำเนินกิจกำรดำวเทียมในรูปแบบที่
ได้ตกลงกันกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งต้องเป็นผู้จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน ในกำรดำเนินกิจกำรดำวเทียมทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยต้องชำระค่ำให้สิทธิกำรร่วมลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมสัญญำร่วมลงทุนแก่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่จำเป็นในกำรดำเนิน
โครงกำรให้ แก่กระทรวงภำยในเงื่อนไขและระยะเวลำที่ กำหนด อีกทั้ง เอกชนต้องดำเนิ น กำร
ตรวจสอบข้อมูล กำรจัดทำสัญญำต่ำง ๆ ระหว่ำงเอกชนกับลูกค้ำ ผู้เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำร่วมลงทุนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรดำเนิน
โครงกำรเป็นไปตำมกฎหมำยและประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ระยะเวลาของโครงการ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรแบ่งออกเป็น 2 ระยะเวลำงำน คือ
งำนระยะเวลำที่ 1 ดำวเทียมไทยคม 4 ใช้เวลำไม่เกิน 3 (สำม) ปี ในระยะเวลำตั้งแต่ พ.ศ.2564
ถึง พ.ศ.2566 โดยประมำณ ตำมอำยุทำงวิศวกรรมคงเหลือของดำวเทียมไทยคม 4 โดยนับเวลำ
เริ่ ม ต้ น โครงกำรจำกวั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ แจ้ง ให้ เ ริ่ มงำน (Notice to Proceed : NTP) ให้ แ ก่
เอกชนคู่สัญญำ
งำนระยะเวลำที่ 2 ดำวเทียมไทยคม 6 ใช้เวลำไม่เกิน 9 (เก้ำ) ปี ในระยเวลำตั้งแต่ พ.ศ.2564 ถึง
พ.ศ.2572 โดยประมำณ ตำมอำยุทำงวิศวกรรมคงเหลือของดำวเทียมไทยคม 6 โดยนับเวลำ
เริ่ ม ต้ น โครงกำรจำกวั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนัง สื อ แจ้ง ให้ เ ริ่ มงำน (Notice to Proceed : NTP) ให้ แ ก่
เอกชนคู่สัญญำ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการในช่วงระยะเวลาของโครงการ
การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน

2.

3.
4.

5.

6.
7.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐำนะเจ้ำของทรัพย์สิน จะได้รับผลประโยชน์ในรูปของ
ค่ำเช่ำดำวเทียมไทยคม 4 ดำวเทียมไทยคม 6 และอุปกรณ์ควบคุมสนับสนุนภำคพื้นดิน โดยมี
มูล ค่ำปั จ จุ บั น สุ ทธิเท่ำกับ 1,366,000,000 บำท และส่ ว นแบ่งรำยได้จำกกำรดำเนินกิจกำร
ดำวเทียม โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.95 ของรำยได้จำกกำรดำเนินกิจกำรดำวเทียม ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย
ตลอดระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร
เอกชน ได้รับผลประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร ที่เกิดจำกกำรให้เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม
ภำยใต้กำรดำเนินกิจกำร หลังหักส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรดำเนินกิจกำรดำวเทียม ตลอดระยะเวลำ
กำรดำเนินกิจกำร
- สรุปความพร้อมและความเป็นไปได้ของโครงการ
- สิทธิและประโยชน์ที่โครงการ หรือเอกชนผู้ดาเนินโครงการ มีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งสิทธิและประโยชน์ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ
เอกชนเอง
- การได้ รั บ อนุ มั ติ อนุ ญ าต สิ ท ธิ สั ม ปทาน ใบอนุ ญ าต ความเห็ น ชอบ หรื อ การจดทะเบี ย นต่ อ
หน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการตามกฎหมาย
- กรอบเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
- รายละเอียดข้อกาหนดทางเทคนิคของโครงการ ที่เอกชนจะต้องส่งมอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และรูปแบบ แนวทางการจัดทาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอ
โดยมีข้อกำหนดในเรื่องคุณสมบัติครอบคลุมอย่ำงน้อย สถำนะทำงกฎหมำย ซึ่งที่สำคัญคือ ต้องเป็นนิติ
บุคคลที่ไม่ใช่คนต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้วว พ.ศ.๒๕๔๒ นอกจำกนี้
ก็จะกำหนดคุณสมบัติ ด้ำนเทคนิคและประสบกำรณ์ และคุณสมบัติด้ำนกำรเงิน ส่วนในเรื่องรูปแบบ
แนวทำงกำรจัดทำข้อเสนอ จะมีกำรกำหนดลักษณะและจำนวนของซองเอกสำรที่ต้องยื่น โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ซอง ได้แก่ ซองที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป ซองที่ 2 ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและประสบกำรณ์ ซอง
ที่ 3 ข้อเสนอด้ำนกำรเงิน และซองที่ 4 ข้อเสนออื่นๆ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก และวิธีการในการคัดเลือกเอกชน
สถานที่ วัน เวลา ที่เปิดและปิ ดการขายเอกสารการคัดเลื อกเอกชน ซึ่งรวมไปถึง วิธีการในการส่ ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคาถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน และขั้นตอนการชี้แจงเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน
สถานที่ วัน เวลา เปิดการรับซอง ปิดการรับซอง และการเปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมทั้ง
สถานที่ วัน เวลา การชี้แจงและนาเสนอ ข้อเสนอด้านเทคนิคและประสบการณ์ ข้อเสนอด้านการเงิน
และข้อเสนออื่น ๆ
การตรวจสภาพสถานที่และทรัพย์สินของโครงการ รวมทั้งวิธีการในการเปิดให้มีการตรวจสอบข้อมูล
หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารคัดเลือกเอกชน ค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน

8. หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา และหนังสือรับประกัน
9. การสงวนสิทธิ์ จะยกเลิกการคัดเลือกเอกชน แก้ไขเอกสารการคัดเลือกเอกชน แก้ไขรายละเอียดใน

ประกาศเชิญชวน จะสอบถามหรือเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ การลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
จะไม่ตัดสิ ทธิผู้ ยื่ นข้อเสนอที่นาเสนอรายละเอียดแตกต่างจากเงื่อนไขในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญซึ่ง
กาหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน
10. แนวปฏิบัติในการการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ และการจัดทาสัญญาร่วมลงทุนหลังจากได้รับการคัดเลื อก
และผ่านการเจรจาแล้ว
11. รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน
1.8

สาระสาคัญที่ปรากฏในร่างเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน

คณะที่ป รึ กษาฯ ได้จั ดทารายการเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ตามกรอบรายละเอียดของ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐสาหกิจ ฯ โดยสามารถสรุปรายการเอกสาร ที่อาจจัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
และภาคผนวกของเอกสารการคัดเลือกเอกชนได้ดังนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินงานตามขอบเขตของโครงการที่ประกาศในร่างเชิญชวน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องระบุ ข้อกาหนดทางเทคนิคขั้นต่าที่เอกชนจะส่งมอบ ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับแผนการดาเนิน
โครงการ (Master Plan) รูปแบบโครงการ และรายละเอียดของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมแสดงหลักฐานและแบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย
ของผู้ยื่นข้อเสนอ คุณสมบัติด้านเทคนิคและประสบการณ์ และฐานะทางการเงิน โดยระบุบุคลากร
หลักและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. รายละเอียดแผนทางธุรกิจ เป็นข้อเสนอทางการเงินของโครงการ โดยแสดงการจัดทาแบบจาลอง
ทางการเงิน (Financial Model) และแผนการจัดหาเงินลงทุน
4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุ รายละเอียดของแผนการดาเนินงาน แผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน กิจกร
ดาวเทียมสื่อสาร และผลประโยชน์ที่จะเสนอให้แก่รัฐทั้งในรูปตัวเงินและผลประโยชน์อื่น ๆ โดยชัดเจน
5. เรื่องอื่น ตามที่หน่วยงานกาหนด หรือข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้ร่วมลงทุน
1.9

สาระสาคัญที่ปรากฏในร่างสัญญาร่วมลงทุน

การจัดทาร่างสัญญาร่วมลงทุน สาหรับโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ จะเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐสาหกิจฯ โดยสามารถ
สรุปเงื่อนไขสาคัญได้ดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
2. ลาดับความสาคัญของเอกสารสัญญา
3. โครงการ

ภำยใต้หัวข้อนี้จะแสดงรำยละเอียดของโครงกำรที่ร่วมดำเนินกำร รูปแบบกำรร่วมงำนหรือดำเนินกำร
รำยละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ดำเนินงำน กำรดำเนินกิจกำร แหล่งรำยได้ และสิทธิและหน้ำที่ของคู่สัญญำ
ทั้งฝ่ำยรัฐและเอกชน
4. ระยะเวลาตามสัญญา
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรแบ่งออกเป็น 2 ระยะเวลำงำน คือ
งำนระยะเวลำที่ 1 ดำวเทียมไทยคม 4 ใช้เวลำไม่เกิน 3 (สำม) ปี ในระยะเวลำตั้งแต่ พ.ศ.2564 ถึง
พ.ศ.2566 โดยประมำณ ตำมอำยุทำงวิศวกรรมคงเหลือของดำวเทียมไทยคม 4 โดยนับเวลำเริ่มต้น
โครงกำรจำกวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงำน (Notice to Proceed : NTP) ให้แก่เอกชนคู่สัญญำ
งำนระยะเวลำที่ 2 ดำวเทียมไทยคม 6 ใช้เวลำไม่เกิน 9 (เก้ำ) ปี ในระยเวลำตั้งแต่ พ.ศ.2564 ถึง
พ.ศ.2572 โดยประมำณ ตำมอำยุทำงวิศวกรรมคงเหลือของดำวเทียมไทยคม 6 โดยนับเวลำเริ่มต้น
โครงกำรจำกวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงำน (Notice to Proceed : NTP) ให้แก่เอกชนคู่สัญญำ
5. ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2562
7. หลักประกันสัญญา
8. การดาเนินงานสาหรับดาวเทียมไทยคม
แสดงข้อกำหนดในกำรดำเนินกิจกำรดำวเทียมไทย 4 และไทยคม 6 ภำระหน้ำที่ของเอกชนเกี่ยวกับ
ค่ำใช้จ่ำย กำรหำเงินทุน และกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง วิธีกำรและกำรสนับสนุนของเอกชนในกำร
ตรวจสอบกำรดำเนินกำรตลอดระยะเวลำดำเนินกำร กำรตรวจสอบควำมแล้วเสร็จและเรียบร้อยของ
โครงกำรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเรื่องค่ำปรับ และกำรขยำยระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
โดยสรุปคือ เอกชนผู้ร่วมทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการดาเนินงานในโครงการตาม
สัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(ก) ค่าใช้จ่าย เพื่อการดาเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการให้คาปรึกษา การทาสัญญาทุกประเภทหรือ การทาสัญญาจ้างช่วงสาหรับงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งการผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบและตรวจรับงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและ
การบริหารจัดการดาวเทียม ตลอดจนการให้บริการทั้งหมด
(ข) การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การโฆษณา
และการกระทาอื่นใดที่เป็นการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนทั่วไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
การบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือทาให้ปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
(ค) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ การออกแบบและการก่อสร้าง อาคาร สิ่งอานวย
ความสะดวก รวมทั้งการจัดหา การติดตั้ง การทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และงานระบบ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินงานในโครงการนี้ และรวมถึงการบารุงรักษาให้ใช้งานตลอดอายุสัมปทาน

(ง) กรณีที่จาเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อจะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามสัญญานี้ เอกชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการขออนุญาต
จากหน่วยงานอื่นของรัฐ และด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของเอกชนเองทั้งหมด โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบการดาเนินการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ก่อนดาเนินการดังกล่าว
(จ) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการจ้างที่ ปรึกษา วิศวกร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ต้องว่าจ้างเพื่อให้มาดาเนินการตามโครงการ
9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
แสดงควำมรับผิดชอบของเอกชน ในกำรจัดให้มีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งหมดในระบบกำร
สื่อสำร กำรกระจำยเสียงวิทยุ โทรทัศน์ ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของเอกชนเอง
และจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ บำรุง รักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนำ (ตำมควำมจำเป็น)
สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรตลอดระยะเวลำสัญญำด้วยเช่นกัน
10. ข้อกาหนดของการให้บริการดาวเทียม
10.1 ข้อกำหนดของกำรให้บริกำร
(ก) เอกชนผู้ร่วมทุนจะต้องจัดให้มีบริกำรดำวเทียม ในลักษณะที่เป็นกำรให้บริกำรกำรสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม ทั้งทำงด้ำนโทรคมนำคม และทำงด้ำนกำรกระจำยเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ตำมเงื่อนไขและ
รำยละเอียดที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยจะต้องจัดให้มีพนักงำนที่มีควำม
เชี่ย วชำญที่เพีย งพอ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม หรือผู้ ที่ กระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม มอบหมำย มีสิทธิเข้ำตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบำรุงรักษำของเอกชน
เป็นครั้งครำวตำมที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นสมควร โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จะทำกำรแจ้งล่วงหน้ำในระยะเวลำอันสมควร
(ข) ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ เอกชนจะต้องจัดให้มีกำรบริหำรและกำรจัดกำร เพื่อให้
1. กำรให้บริกำรกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมซึ่งเป็นบริกำรสำธำรณะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
2. มีกำรบ ำรุ งรั ก ษำอุ ป กรณ์ และระบบที่ เ กี่ยวข้ อ ง ให้ มีส ภำพสมบู ร ณ์ สำมำรถใช้งำนได้ ดี มี
ประสิทธิภำพและมีควำมมั่นคงปลอดภัย
3. สำมำรถส่งคืนวัสดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง ในสภำพที่สมบูรณ์ตำมอำยุกำรใช้งำน และยัง
สำมำรถใช้ ง ำนได้ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและมี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย ให้ แ ก่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำ
(ค) ในกรณีที่วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง เกิดควำมชำรุดบกพร่องหรือเสียหำย เอกชนต้อง
รั บ ผิ ดชอบในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำวัส ดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องให้ ใช้งำนได้ ตำ มปกติ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของเอกชนเอง
(ง) เอกชนต้องจัดหำและบำรุงรักษำอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมทั้งบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมมั่นคงปลอดภัย

10.2 กำรตรวจสอบกำรใช้และบำรุงรักษำดำวเทียม อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
(ก) เอกชนจะต้องอำนวยควำมสะดวก และ/หรือ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ในกำรตรวจสอบกำรใช้และบำรุงรักษำดำวเทียม อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
ตลอดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ เพื่อประเมินว่ำดำวเทียม อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
มีกำรใช้งำนและได้รับกำรบำรุงรักษำตำมที่กำหนดไว้
(ข) ในขณะตรวจสอบกำรใช้และบำรุงรักษำดำวเทียม อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะพยำยำมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อกำรให้บริกำรดำวเทียม เว้นแต่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นว่ำจะกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม อำจสั่งกำรให้เอกชนดำเนินกำรตำมที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
เห็นสมควร และเอกชนจะต้องให้ควำมช่วยเหลือแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระหว่ำง
ทีก่ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบกำรใช้และบำรุงรักษำงำนดำวเทียม อุปกรณ์ และ
ระบบที่เกี่ยวข้อง ตำมที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้องขอ
(ค) ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบกำรใช้และบำรุงรักษำดำวเทียม อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง เอกชน
ไม่ดำเนินกำรตำมสัญญำ หรือตำมที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะแจ้งเป็นหนังสือให้เอกชนทรำบถึงผลตรวจสอบกำรใช้และบำรุงรั กษำ
ดำวเทียม อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลำตำมสมควรให้เอกชนดำเนินกำรแก้ไข
หรือบำรุงรักษำ
(ง) เอกชนจะต้องแก้ไขปรับปรุง หรือบำรุงรักษำ วัสดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
กิจ กำรดำวเที ย มตำมที่ กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม แจ้งตำมข้อ 10.2 (ค) ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด และรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบแก้ไขหรือ
บำรุงรักษำดังกล่ำวด้วย
(จ) หำกเอกชนไม่แก้ไข หรือบำรุงรักษำวัสดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับ กำรประกอบกิจกำร
ดำวเทียม ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่ำว ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่ ำว
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรให้บริกำร มำตรฐำนกำรบริกำร มำตรฐำนด้ ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
หรือภำพลักษณ์ในกำรดำเนินงำนโครงกำรนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิหักเงิน
บำรุงรักษำจำกหลักประกันสัญญำตำมจำนวนที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นว่ำต้องใช้
เพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษำวัสดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อ งกับกำรประกอบกิจกำรดำวเทียม
ดังกล่ำว
10.3 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอื่น หรือผู้ประกอบการรายอื่น
กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ตระหนักว่ำ กำรให้ บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมทั้งด้ำน
โทรคมนำคมและด้ำนกำรกระจำยเสียงวิทยุและโทรทัศน์ และกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมสั ญญำนี้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ จำเป็น ที่จะต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้ ประกอบกำรรำยอื่น
ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรช่วยเหลือ ติดต่อ
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ประสำนงำนกั บ ส ำนั ก งำน กสทช. กระทรวง หน่ว ยงำนของรัฐ หรือผู้ ประกอบกำรรำยอื่ น ๆ ที่
เกี่ย วข้องเพื่อให้ เอกชนสำมำรถดำเนินกำรตำมสั ญญำนี้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพมำกที่สุ ดและกำร
ด ำเนิ น กำรประสำนงำนตำมข้ อ 10.3 วรรคหนึ่ ง เอกชนจะให้ ค วำมร่ ว มมื อ แก่ ก ระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงดีที่สุด เพื่อกำรประสำนงำน หรือสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ของรัฐ หรือกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น โดยเอกชนจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
การติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ภาษีอากร
การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกาหนดในสัญญา
กรรมสิทธิ์
เงื่อนไขในกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ในระบบ ซอฟท์แวร์ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวก ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ ที่จำเป็นสำหรับกำรประกอบกิจกำรและบริหำรจัดกำรดำวเทียมตำม
สัญญำนี้ และรวมถึงบรรดำทรัพย์สินอื่นใดที่ เอกชนได้จัดหำและจัดสร้ำงมำภำยใต้สัญญำนี้ ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเอกชนมีสิทธิที่จะนำสิทธิต่ำง ๆ ตำมที่ได้
จำกสัญญำนี้ เช่น สิทธิในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร สิทธิในกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับเงิน
สนั บ สนุ น จำกรั ฐบำลหรื อหน่ วยงำนของรัฐ ไปใช้เป็นหลักประกันต่อบุคคลที่ให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่เอกชน ทั้งนี้ จะต้องได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
การทาประกันภัยโครงการ
เอกชนจะต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยแต่เพียงผู้เดียว และต้องดำเนินกำรให้มีกำรสลักหลังกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ระบุ ใ ห้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ผู้ รั บ ประโยชน์ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวจะต้องมีผลใช้บังคับตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ และจะต้องครอบคลุม
กรณีต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Third Party Liability) และ
กำรประกันภัยสำหรับกำรหยุดชะงักงันของธุรกิจ (Business Interruption Insurance)
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เอกชนะต้องจัดให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรู้ควำมชำนำญให้กับบุคคลำกรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือบุคคลที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ตำมคำ
ร้องขอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้รับสัมปทำนเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยหรือ
ภำระอื่นใดทั้งหมด
เหตุสุดวิสัยและผลของเหตุสุดวิสัย
คารับรองและการรับประกันของเอกชน
หน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม จะเป็นผู้ รับผิ ดชอบในกำรส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นในกำรประกอบกิจกำร โดยจะยังคงมีและรักษำไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือ
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สิทธิในพื้นที่ตลอดระยะเวลำของสัญญำโดยปรำศจำกภำระติดพันใด ๆ และจะไม่ทำกำรจำหน่ำยหรือ
มอบให้ หรือตกลงที่จะจำหน่ำยหรือมอบให้ซึ่งสิทธิปัจจุบันหรือสิทธิในอนำคต หรือประโยชน์ในส่วน
หนึ่งส่วนใดของวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นในกำรประกอบกิจกำร ภำยหลัง
จำกวันที่มีกำรลงนำมในสัญญำนี้ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะให้กำรช่วยเหลือ
ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชน ทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งตำมควำมจ ำเป็ น เพื่ อ ให้ เ อกชนได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรประกอบกิ จ กำรที่ มี
ประสิทธิภำพ
ผู้รับจ้าง
ข้อกำหนดในกำรว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงเพื่อกำรดำเนินงำนช่วงสำหรับกำรประกอบกิจกำรตำมสัญญำนี้ กำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้ำง ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมข้อกำหนดของสัญญำ และได้รับอนุมัติจำก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การแปรสภาพของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การสิ้นสุดของสัญญา
การส่งมอบและคืนสิทธิในกิจการหรือการบริหารจัดการตามโครงการในสัญญานี้ ภายหลังสัญญาสิ้นสุด

ลง
26. สิทธิเลิกสัญญา ผลของการผิดสัญญาโดยเอกชน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิเลิกสัญญำ ในกรณี ดังต่อไปนี้ เหตุกำรณ์ผิดสัญญำมำ
จำกเอกชน กำรเลิกสัญญำตำมเหตุที่เอกชนมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำย และกำรสั่งกำรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์แก่กำรให้บริกำรสำธำรณะ ควำมมั่นคงของประเทศ
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ อื่นใด อันเกี่ยวกับกิจกำรสำธำรณะ โดยมีกำรกำหนดหลัก
ปฎิบัติและระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรเลิกสัญญำ รวมทั้งแนวทำงกำรหำนิติบุคคลที่เข้ำแทนที่
ไว้ชัดเจน
27. การเก็บรักษาข้อมูลของโครงการและการเก็บรักษาความลับ
28. สิทธิของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเข้าดาเนินการบริหารจัดการดาวเทียม
(ก) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิดำเนินกำรตำมระบุไว้ในข้ อดังที่จะกล่ำวต่อไปนี้
หำกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จำเป็นต้องเข้ำดำเนินกำรใด ๆ กับกำรให้บริกำรดำวเทียม เนื่องด้วยสำเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือบริกำรสำธำรณะ หรือ
ควำมปลอดภัยของสำธำรณชน หรือทรัพย์สิ นของรัฐ หรือสิ่งแวดล้อม หรือควำมสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรม อันดีของประชำชน หรือควำมมั่นคงปลอดภัยของรัฐ
(2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย
(ข) เมื่อเกิดเหตุตำมข้อข้ำงต้นและ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสงค์จะดำเนินกำร
ใด ๆ กับกำรให้บริกำรดำวเทียม จะแจ้งให้ผู้รับสัมปทำนทรำบเป็นหนังสือ ดังนี้
(1) กำรดำเนินกำรที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะกระทำ
(2) เหตุที่ต้องกระทำเช่นนั้น
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(3) วันที่จะเริ่มดำเนินกำร
(4) ระยะเวลำของกำรดำเนินกำร
(5) ผลกระทบของกำรดำเนินกำรต่อผู้รับสัมปทำน และหน้ำที่ของผู้รับสัมปทำนในกำรให้บริกำร
ดำวเทียมระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว
ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ
การระงับข้อพิพาท
สิทธิในการเข้าไปยังสถานที่ของเอกชน
คาบอกกล่าวหรือรายงาน
บทเบ็ดเตล็ด
สิทธิเฉพาะ
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒ กรณี หน่วยงานของรั ฐ ด าเนิน การเอง และ สาระสาคัญ ในการจัดทาข้อตกลงระหว่า งบริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1 จากความคื บ หน้ า ของโครงการที่ มี แ นวทางเลื อ กว่ า รั ฐ อาจให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ แ ก่ บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินกิจการดาวเทียมต่อไปสาหรับดาวเทียมไทยคม 4 และ ดาวเทียมไทยคม
6 หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดทาร่างข้อตกลง
(เบื้องต้น) ในรูปแบบให้หน่วยงานของรัฐทาสัญญาเช่า ดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 โดยมีกรอบ
ดังต่อไปนี้ (เป็นอย่างน้อย) เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จะสามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กรอบด้านกฎหมาย
การพิจารณาภายใต้กรอบนี้เพื่อให้เห็นว่า บมจ. กสท โทรคมนาคม จะต้องรับผิดชอบและมีข้อผูกพัน
ทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามมี (อย่างน้อย) กฎหมายใดบ้าง อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 พ.ร.บ. องค์ ก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้น
2. กรอบกาหนดหน้าที่ (เบื้องต้น) สาหรับการประกอบกิจการ
การให้ บมจ กสท โทรคมนาคมเช่าใช้ดาวเทียมนั้น กระทรวงฯ จะวางกรอบว่า กสท บมจ. กสท
โทรคมนาคม จะต้องรับผิดชอบเป็นหลัก และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องได้รับอนุญาตจากองค์กร
กากับดูแลครบถ้วน โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถใช้ดาวเทียมได้ดังนี
- ดาวเที ย มไทยคม 4 (ไอพี ส ตาร์ ) โดยให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นดาวเที ย มแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเชีย -แปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย
ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ดาวเทียมไทยคม 6 โดยให้บริการด้านบรอดคาสต์และดาต้า มี footprint ครอบคลุมเอเชียอาคเนย์
และแอฟริกา และมีกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายในประเทศ ผู้ใช้บริการ

ด้านบรอดคาสต์และดาต้า ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้ใช้บริการด้านบรอด
คาสต์และดาต้า ในพื้นที่ Sub-Saharan ในทวีปแอฟริกา
3. กรอบกาหนดหน้าที่ (เบื้องต้น) ทางเทคนิค
กรอบในการแสดงความพร้อมของคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและประสบการณ์ ตลอดจนบุคลากร
และ/หรือ ผลงานซึ่งอย่างน้อยสามารถแสดงให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นว่า บมจ.
กสท โทรคมนาคม จะสามารถใช้ดาวเทียมเพื่อประกอบกิจการได้ โดยอย่างน้อยต้องแสดงความพร้อม
ในด้านต่อไปนี้
- ความสามารถบริหารจัดการโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า เพื่อควบคุมดาวเทียมและระบบการ
สื่อสารผ่านดาวเทียมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติการบนระบบควบคุมต่าง ๆ ณ สถานี
ควบคุมดาวเทียมไทยคม ซึ่งตั้งอยู่ที่แคราย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี 2 หน้าที่หลัก ได้แก่ การควบคุม
ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า และ การบริหารช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวน
- ความสามารถปฏิบัติการใช้งานระบบควบคุมต่างๆ ในสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคมได้เป็น อย่างดี
โดยมีความสามารถทางเทคนิคในการให้บริการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม ได้แก่ สามารถ
วางแผนการใช้ช่องสัญญาณของดาวเทียมได้ (Transponder Plan) สามารถวางแผน ออกแบบ
พื้น ที่ใช้งาน (Coverage area) ทั้งแบบ Global beam และ Spot beam และสามารถควบคุม
ทิศทางของสัญญาณดาวเทียมได้ เพื่อกาหนดหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานได้ตามความเหมาะสม
- บุคลากรเบื้องต้น ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมดาวเทียม วิศวกรดาวเทียม วิศวกรวิเคราะห์วงโคจร
ทีมงานระบบ MIS (Management Information System) และวิศวกรควบคุมสถานีภาคพื้นดิน
4. กรอบกาหนดหน้าที่ (เบื้องต้น) สาหรับการบารุงรักษาดาวเทียมและระบบอุปกรณ์ต่างๆ
รายละเอียดการรับประกันคุณภาพผลงานและการดูแลบารุงรักษาโครงข่าย ระบบและอุปกรณ์ เพื่อให้
สามารถให้ บ ริ ก ารที่ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพตามข้ อ ตกลงระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Service Level
Agreement: SLA) อาทิ วิธีการ ขั้นตอนการทางาน แผนการดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ Hardware และ
Software การบันทึกและควบคุมรายละเอียด งานบารุงรักษาแบบป้องกัน เป็นต้น
5. กรอบกาหนดหน้าที่ (เบื้องต้น) สาหรับการทาอะไหล่
กรอบแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ดหาอุ ป กรณ์ อ ะไหล่ ใ ห้ เ พี ยงพอและทั น ต่ อ การใช้ง านตลอด
ระยะเวลาด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ละบ ารุ งรั ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพ โดย บมจ. กสท
โทรคมนาคม ต้องเสนอรายละเอียดการบริหารจัดการอุปกรณ์อะไหล่ (Spare part Management)
เพื่อสนั บ สนุ น งานบารุ งรั กษาโครงข่าย ระบบ และอุปกรณ์ โดยรายละเอียดจะต้องประกอบด้วย
อย่างน้อย วิธีการ ขั้นตอนการทางาน รายการอุปกรณ์อะไหล่ (Spare Parts) ที่จะต้องเก็บไว้ในคลัง
อุปกรณ์อะไหล่ การจัดหา และจัดเตรียมบุคลากร เป็นต้น

6. กรอบกาหนดหน้าที่ (เบื้องต้น) เกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement:
SLA)
กรอบข้อกาหนด ในหน้าที่เกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการสาหรับปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมนั้น
ประกอบด้ว ย ระดับ คุณภาพของปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม คุณภาพของการจัดการปฏิบัติการ
ควบคุมดาวเทียม และระดับคุณภาพของการให้บริการลูกค้า
7. กรอบคุณสมบัติของบุคลากรด้านเทคนิค (อย่างน้อย)
แสดงรายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่าของบุคลากรด้านเทคนิค ตามตาแหน่งหน้าที่ ที่หน่วยงานกาหนด
8. กรอบการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เอกชนผู้ดาเนินโครงการจะต้องดาเนินการจัดการฝึกอบรม (On the job training) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงาน
ของบริษัทฯ ต่อไปได้ ณ สถานีควบคุม ทั้งนี้ การดาเนินการในข้อนี้ เอกชนผู้ดาเนินโครงการจะต้อง
ดาเนินกระบวนการขออนุญาตจากผู้ผลิตดาวเทียมและอุปกรณ์ภาคพื้นดิน สาหรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการรักษาความลับต่อบุคคลที่สาม ตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตดาวเทียมและอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน โดยจะต้องมีการลงนามร่วมกันระหว่างผู้แทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัทฯ และผู้ผลิตดาวเทียมและอุปกรณ์ภาคพื้นดิน
9. กรอบการนาส่งรายงานต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดงรายงานสรุปการดาเนินงาน บริหารกิจการ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามรอบที่มีการกาหนดไว้
อาทิ รายงานการให้ บ ริ การรายเดื อ น รายงานรายการทรั พย์สิ นที่ ส่ ง มอบให้ ก ระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม และการตรวจสอบทรัพย์สินรายปี รายงานข้อมูลการประกันภัยดาวเทียม อาคาร
และอุปกรณ์ทรัพย์สินอื่น ๆ รายปี เป็นต้น
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ (บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จะเป็น
ผู้ดาเนินโครงการของรัฐเอง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หรือในที่นี้ ได้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ดาเนินโครงการเอง นั้น จาเป็น
จะต้องมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดาเนินโครงการ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามปกติ เพื่อให้
สามารถเข้าบริหารและดาเนินกิ จการดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบมจ. กสท โทรคมนาคม มีความพร้อมทั้งใน
เรื่องการทาธุรกิจและการเงิน ซึ่งคาดว่าแหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการ จะเป็นการใช้เงินทุนสะสมขององค์กรมากกว่า
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ ดังต่อไปนี้
1. เงินลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินกิจการ (Cost to Complete) อาทิ ต้นทุนค่าอุปกรณ์
เครื่องใช้ อุปกรณ์สนับสนุนภายในสานักงาน โดยมีมูลค่าประมาณ 100,000,000.00 บาท
2. ผลประโยชน์ ที่จะต้ องจ่ า ยให้ แก่ภาครัฐ ได้ แก่ ค่า เช่ า ดาวเทีย มไทยคม 4 ดาวเทีย มไทยคม 6 และ
อุปกรณ์ควบคุมสนับสนุนภาคพื้นดิน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,366,000,000.00 บาท
3. ส่วนแบ่งรายได้จากการดาเนินกิจการดาวเทียม โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.95 ของรายได้จากการดาเนิน
กิจการดาวเทียมก่อนหักค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาการดาเนินกิจการ

