
๑ 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ 

พ.ศ. .... 
   

หลักการ 
 

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยกิจการอวกาศ 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนากิจการอวกาศให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั ่นคงของประเทศอย่างยั ่งยืน จัดให้มีกลไกเพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั ้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ และก่อให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ กอปรกับที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและ
การใช้อวกาศภายนอก รวมทั้งดวงจันทร์ และเทหะในท้องฟ้าอื่น ๆ ค.ศ. ๑๙๖๗ และความตกลงว่าด้วย
การช่วยชีวิตนักอวกาศ การส่งคืนนักอวกาศ และการคืนวัตถุที่ส่งออกไปในอวกาศภายนอก ค.ศ. ๑๙๖๘ 
และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศฉบับอื่น ๆ ได้แก่ 
อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดระหว่างประเทศสำหรับความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. ๑๙๗๒ 
อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ. ๑๙๗๕ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินกิจการ
อวกาศของประเทศและดำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาข้างต้น ทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว 
และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าเป็นภาคี รวมถึงมีองค์กรกลางในการกำหนดนโยบาย
และแผนกิจการอวกาศ และบูรณาการองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจการอวกาศ 
เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างมีเอกภาพในการกำกับกิจการอวกาศ การส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ รวมทั้งการ
สำรวจและสร้างวิทยาการอวกาศ โดยคำนึงถึงว่าการกำหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศ
จำเป็นต้องดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในระดับนโยบายซึ่งมีความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอทิศทาง
และการพัฒนากิจการอวกาศต่อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับการ
ดำเนินกิจการอวกาศเพ่ือให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ของไทยภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการดำเนินกิจการอวกาศ และสอดคล้องกับประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งกำหนดให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการดำเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. .... 
รวมถึงกฎหมายอื่นที ่เกี ่ยวข้อง และหน่วยงานทำหน้าที่ด้านอวกาศแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ฉบับวันที ่๑๙ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒ 

 

 

 
พระราชบัญญัติ 
กิจการอวกาศ 

พ.ศ. .... 
   
............................. 
............................. 
............................. 
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  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกิจการอวกาศเพื ่อผลประโยชน์ของชาติ  
ในห้วงอวกาศ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ โดยกิจการอวกาศเป็น 
กิจการที่สำคัญที่ต้องมีการกำกับดูแล และส่งเสริม เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และเป็นกิจการที่นำประเทศไทยไปสู่อนาคต 
  พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตนิี้    
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐเพื่อควบคุมกำกับให้การดำเนินกิจกรรมอวกาศมีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน    
และการปฏิบัติหน้าที ่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
  

............................................................................................................................. .......
.........................................  

 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....”  
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
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  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “อวกาศ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ยอมรับว่าเป็นอวกาศตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยยอมรับ หรือมีพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศให้ยอมรับว่าเป็น
อวกาศ   

      “กิจการอวกาศ” หมายความว่า กิจกรรมอวกาศและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ    
ไม่ว่าจะกระทำในอวกาศ อากาศ ที่พ้ืนผิวโลก หรือใต้พ้ืนผิวโลก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอวกาศที่มีกฎหมายอ่ืนใดกำหนดเป็นการเฉพาะ 

        “กิจกรรมอวกาศ” หมายความว่า การสำรวจ การทดลองหรือการดำเนินการอื่นใด  

ในอวกาศ รวมถึงการส่งหรือพยายามส่งวัตถุอวกาศ มนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตขึ้นสู่อวกาศ การดำเนินการอ่ืนใด 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง หรือให้วัตถุอวกาศโคจรในอวกาศ หรือกลับคืนสู่พื้นโลก หรือการดำเนิน 

กิจกรรมที่จำเป็นต่อการส่ง การโคจรและการกลับคืนสู่พื้นโลกของวัตถุอวกาศ เช่น การให้บริการ 

สถานที่ส่ง หรือสถานที่ลงจอดวัตถุอวกาศ การสร้าง ออกแบบ และผลิตดาวเทียม การท่องเที่ยวในอวกาศ 

และการทำเหมืองแร่ในอวกาศ และให้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นในการใช้ประโยชน์จาก

อวกาศตามประกาศของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศที่มีกฎหมายอื่นใด

กำหนดเป็นการเฉพาะ 

“วัตถุอวกาศ” หมายความว่า วัตถุท่ีส่งขึ้นสู่อวกาศ เช่น ดาวเทียมสำรวจโลก ดาวเทียม
สำรวจอวกาศ ดาวเทียมกำหนดตำแหน่ง ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมเฝ้าระวังและ
เตือนภัย ดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย เป็นต้น ตลอดจนยานอวกาศ หรือสถานีอวกาศ รวมทั้ง
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวัตถุดังกล่าวนั้น และให้หมายความรวมถึง ยานพาหนะ ที่ใช้ในการส่งวัตถุดังกล่าว
ขึ้นสู่อวกาศด้วย 

“กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ” หมายความว่า  การออกแบบหรือการผลิตวัตถุ 
อวกาศหรือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศหรือภูมิสารสนเทศ 
การสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม และระบบโทรเวชกรรม และให้หมายความรวมถึงการดำเนิน
กิจกรรมที่เกี ่ยวเนื ่องกับอวกาศอื่นใดตามประกาศของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอวกาศที่มีกฎหมายอื่นใดกำหนดเป็นการเฉพาะ 
  “ขยะอวกาศ” หมายความว่า วัตถุทั ้งหมดที ่มนุษย์สร้างขึ ้น  รวมถึงเศษซาก         
และชิ้นส่วนของวัตถุนั้นที่อยู่ในวงโคจรโลก หรือที่กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 

“ผู้ดำเนินกิจการอวกาศ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดำเนิน
กิจการอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ก็ตาม   
  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือใบอนุญาต 
ดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ แล้วแต่กรณี 
  “รัฐผู้ส่ง” หมายความว่า รัฐที่เป็นผู้ส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศ  รัฐที่จัดให้มีการ
ส่งวัตถุอวกาศ หรือรัฐซึ่งใช้ หรือให้ใช้อาณาเขต หรือเครื่องอำนวยความสะดวกของตนในการส่ง
วัตถุอวกาศ และให้หมายความรวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการดังกล่าวด้วย  
 “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่ เกิดขึ ้นแก่ชีว ิต ร่างกาย 
สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคล รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเกิดขึ้น
บนหรือใต้พ้ืนผิวโลก ในชั้นบรรยากาศ หรือในอวกาศ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานในรูปแบบอื่นใด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
  “กรรมการ”หมายความว่า กรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ   
  “สำนักงาน” หมายความว่า  สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ 
  “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า  ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที ่” หมายความว่า ผู้ซ ึ ่งผู ้อำนวยการแต่งตั ้งให้มีอำนาจหน้าที่
ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการอวกาศดังต่อไปนี้  
เว้นแต่ กิจการอวกาศที ่อยู ่ ในราชการทหารเฉพาะในส่วนที ่ เกี ่ยวกับการป้องกันประเทศ  
หรือหน่วยงานของรัฐตามประกาศของคณะกรรมการ 

  (๑) การดำเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจักร 

(๒) การดำเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรหรือในอวกาศโดยบุคคลธรรมดา  
ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย หรือได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

(๓) การดำเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรโดยใช้พ้ืนที่ที่ประเทศไทย มีสิทธิ
อธิปไตย หรือโดยใช้เรือ อากาศยาน ยานพาหนะ หรือวัตถุอวกาศซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

 
  มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   

หมวด ๑  
นโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
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  มาตรา ๖ เพื ่อให้การพัฒนากิจการอวกาศเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม  
และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและจัดให้มีนโยบายและ 
แผนกิจการอวกาศขึ้น 
  การประกาศใช้และการแก้ ไขปรับปรุ งนโยบายและแผนกิจการอวกาศ  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีการประกาศนโยบายและแผนกิจการอวกาศแล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศต้องดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจของตนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการอวกาศให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนนั้น 
 
  มาตรา ๗ นโยบายและแผนกิจการอวกาศประกอบด้วยเป้าหมายและแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การดำเนินกิจการอวกาศให้เกิดประโยชน์ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และด้านอื่นอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างยั่งยืน 

(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดำเนิน 
กิจการอวกาศของประเทศ และให้สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนสร้าง  
เครือข่ายการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านกิจการอวกาศของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาและ 
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านอวกาศของต่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกิจการอวกาศ  

  (๓) การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการดำเนินกิจการอวกาศ 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกิจการ  
อวกาศและวัตถุอวกาศของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการด้านอวกาศของไทย 
และปกป้องผลประโยชน์ของไทยที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากการดำเนินกิจการด้านอวกาศ
ของต่างประเทศ 

  (๔) การสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 

   



๖ 
 

 

  มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนแปดคน จากบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการอวกาศ ด้านการสื่อสารหรือโทรคมนาคม ด้านความมั่นคง 
ด้านภูมิสารสนเทศ ด้านการต่างประเทศ ด้านการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
หรือกฎหมายอวกาศ1และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการอวกาศ1ด้านละหนึ่งคน 
  ให้ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที ่ประธานคณะกรรมการกำหนด          
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   
  มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทำงาน 

ในด้านที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

(๔) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื ่นใด หรือดำรงตำแหน่งใน  หรือได้รับ           
ค่าตอบแทนจากบุคคล หรือองค์การใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง  ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ 



๗ 

 

 

(๕) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน  
ที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู ้ได้รับแต่งตั ้ง  
แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งตนแทน 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
แทนก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที ่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๙ 
 

  มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดทำนโยบายและแผนกิจการอวกาศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  (๒) จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
  (๓) ประสานการจัดทำแผนงาน หรือโครงการระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ 
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีการนำ 
กิจการอวกาศที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความม่ันคงของประเทศ 
  (๕) แต่งตั้งผู้อำนวยการตามมาตรา ๒๗ 



๘ 

 

 

  (๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องด้าน 
กิจการอวกาศของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
  (๗) เสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการพัฒนากิจการอวกาศต่อคณะรัฐมนตรี  
  (๘) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศเพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๙) ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่อ ื ่นตามที ่กำหนดในพระราชบ ัญญัต ิน ี ้หร ือกฎหมายอ่ืน 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถ 

ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ ได ้ ให ้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที ่ประช ุม ถ ้าประธานกรรมการ                
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม          
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้น  
ไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
หลักเกณฑ์และวิธ ีการแต่งตั ้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบ  

วิธ ีการปฏิบัติหน้าที ่ วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้  คณะกรรมการหรือ  
คณะอนุกรรการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง อธิบายให้ความเห็น ให้คำแนะนำหรือ        
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 



๙ 
 

 

มาตรา ๑๖ ให้กรรมการและอนุกรรมการที ่ได้ร ับแต่งตั ้งตามมาตรา ๘ และ  
มาตรา ๑๔ ตามลำดับได้รับค่าตอบแทนตามที่ประธานคณะกรรมการกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องกับกิจการ 
อวกาศไม่ได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกิจการอวกาศ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมาชี้แจงข้อเท็จจริง และมีอำนาจสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข 
หรือระงับซึ่งการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการอวกาศได้ 

  มาตรา ๑๘ ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการของ 
ผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกผู้อำนวยการมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น  
หรือทำรายงานเสนอ  
 

หมวด ๓ 
องค์กรด้านอวกาศ 

   
ส่วนที่ ๑ 

สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ 
   
  มาตรา ๑๙ ให้มีสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ    
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการ 

กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว ่าด ้วยแรงงานสัมพันธ ์ กฎหมายว ่าด ้วยการประกันส ังคม  และกฎหมายว ่าด ้วย 
เงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานต้องได้ร ับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า  
ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๐ สำนักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำกับ ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ ทั ้งในด้าน       

ความมั่นคง เศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 



๑๐ 
 

 

  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยวิทยาการอวกาศ การสำรวจอวกาศ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการอวกาศ 
  (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอวกาศ  
  (๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
  (๕) ประสานการดำเนินงานด้านกิจการอวกาศทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  
   
  มาตรา ๒๑ นอกจากหน้าที ่และอำนาจในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามมาตรา ๒๐ แล้ว ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) จัดทำร่างนโยบายและแผนกิจการอวกาศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากิจการอวกาศ 
  (๓) ติดตาม และรวบรวมการดำเนินงานตามนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๔) กำหนดมาตรการเกี ่ยวกับการคุ ้มครองสิ ่ งแวดล้อมทั ้ งบนพื ้นผิวโลก  
ในชั ้นบรรยากาศและในอวกาศ ที ่ได้รับหรือต้องได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการอวกาศ 
ตลอดจนมาตรการเก่ียวกับการบรรเทาขยะอวกาศ 
  (๕) ดำเนินการรับจดทะเบียนวัตถุอวกาศและแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 
ไปยังองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศของไทย  

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการสอบสวนอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมอวกาศ การค้นหา การช่วยเหลือ และการส่งคืนนักอวกาศและวัตถุอวกาศ 
และรับผิดชอบดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดและสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ อันเป็นผลมาจาก
การดำเนินกิจการอวกาศ 

(๗) ออกใบอนุญาตตาม ประเภท หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนดและรับแจ้งการดำเนินกิจการอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งจัดให้มีระบบติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินกิจการอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 
  (๙) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
  (๑๐) จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย 
และแผนการพัฒนากิจการอวกาศเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๑๑) ประสานงานและทำความตกลงร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยน หรือช่วยเหลือ 
ทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการอวกาศ  



๑๑ 
 

 

  (๑๒) จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของสำนักงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ 

(๑๓) เป็นศูนย์บริการกลางในการรับคำขอ และทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุญาต หรือการแจ้งต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั ้นไว้ ณ ที ่เดียวกันตามแนวทางที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการเพ่ือขอดำเนิน
กิจการอวกาศล่าช ้าเกินสมควร ให้สำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื ่อพิจารณาเสนอให้
คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว ทั้งนี้ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการอวกาศ 

(๑๔) จัดให้มีและใหทุ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ 
(๑๕) หน้าที่และอำนาจอื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน 
 

มาตรา ๒๒ ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน ให้สำนักงานกระทำการดังต่อไปนี้ได้ 
  (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
  (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ
สำนักงาน 
  (๓) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน ทั้งนี้ ให้เป็นตาม 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
  (๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนิน 
กิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 

  มาตรา ๒๓ สำนักงานอาจมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๙๕ 
  (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
  (๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สำนักงาน 
  (๔) ค่าธรรมเนียม คำบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อันได้มาจากการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 
  (๕) ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนที่เกิดจากการดำเนินการของสำนักงาน 
 

  มาตรา ๒๔ รายได้ตามมาตรา ๒๓ ให้ตกเป็นของสำนักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
  ในกรณีที ่ม ีเง ินเหลือจ่ายเกินความจำเป็น ให้สำนักงานนำเง ินเหลือจ่ายนั้น 
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  ทรัพย์สินของสำนักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 



๑๒ 

 

 

  มาตรา ๒๕ รายได้ทั้งปวงของสำนักงาน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ส่วนที่ ๒ 
ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ 

   
  มาตรา ๒๖ ให้มีผ ู ้อำนวยการคนหนึ ่ง มีหน้าที ่บร ิหารกิจการของสำนักงาน  
และจะให้มีรองผู้อำนวยการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อำนวยการก็ได้ 

ในกิจการของสำนักงานที่เกี ่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู ้อำนวยการเป็นผู ้แทน  
ของสำนักงาน เพื่อการนี้ผู ้อำนวยการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการ ทั้งนี้  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ เฉพาะในเรื ่องของลักษณะต้องห้าม มาใช้ก ับ

ผู้อำนวยการด้วย และผู้อำนวยการต้องสามารถปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา  
 
มาตรา ๒๘ ผู้อำนวยการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี  นับแต่วันที่ได้รับ

แต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผู้อำนวยการโดยผู้ประเมินภายนอกท่ีเป็นกลาง

และอิสระเมื่อครบทุกสองปี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๘ ผู้อำนวยการ 
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อายุครบหกสิบห้าปี  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ 
(๕) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ 

ที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง  หรือไม่ผ่านการ
ประเมินตามมาตรา ๒๘ 

 
มาตรา ๓๐ ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) บริหารงานของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 



๑๓ 

 

 

  (๒) แบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
  (๓) แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ หรือที่ปรึกษา เพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหรือ
ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ตามท่ีผู้อำนวยการมอบหมาย 
  (๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือให้ปฏิบัติการ 
ในเรื่องใดตามที่เห็นสมควร 
  (๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง 
ตลอดจนให้พนกังานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง 
  (๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด 
  (๗) ออกระเบียบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘) บริหารจัดการในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการอาจประสาน 
ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การช่วยเหลือหรือส่งคืน
ก็ได ้
  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด 
ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ 
 

  มาตรา ๓๑ เพื ่อให ้การบร ิหารงบประมาณและการบร ิหารงานบุคคลของ
ผู ้อำนวยการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีคณะกรรมการกลั ่นกรองด้านการเงินหนึ ่งคณะ 
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านการบริหารงานบุคคลหนึ่งคณะ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านธรรมาภิบาล
หนึ่งคณะ โดยแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยการ
เสนอแนะของผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการและกรรมการ  

 

มาตรา ๓๒ กรรมการกลั่นกรอง ตามมาตรา ๓๑ สิ้นสุดวาระเม่ือผู้อำนวยการที่เป็น 
ผู้เสนอแนะให้แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองนั้นพ้นจากตำแหน่ง 

 

มาตรา ๓๓ ให้นำความในมาตรา ๙1มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่ 
กรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๓๑ โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการกลั ่นกรองด้านการเงิน มีหน้าที ่และอำนาจเสนอ 
ข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาต่อผู้อำนวยการในด้านการเงิน การบัญชี และการจัดทำงบประมาณ  
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และอำนาจเสนอข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษา 
ต่อผู้อำนวยการในด้านการบริหารงานบุคคลและการลงโทษทางวินัย คณะกรรมการกลั่นกรองด้าน 
ธรรมาภิบาล มีหน้าที่และอำนาจเสนอข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาต่อผู้อำนวยการในด้านการส่งเสริม   
และตรวจสอบความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดขององค์กร 



๑๔ 

 

 

  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ 
ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 
มาตรา ๓๕ ให้นำความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ 

กลั่นกรองตามมาตรา ๓๑ โดยอนุโลม  
 
  มาตรา ๓๖ ให้กรรมการกลั่นกรองที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๓๑ ได้รับค่าตอบแทน 
ตามท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  มาตรา ๓๗ ในการบริหารกิจการของสำนักงาน ผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการ 
  ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานทุกตำแหน่ง  
และรับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสำนักงาน เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้อยู่ภายใต้การแต่งตั้งและกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองผู้อำนวยการที่มีอาวุโสสูงสุดตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทน แต่ไม่เป็นการตัด
อำนาจของคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนอื่นเป็นผู้รักษาการแทน ในกรณีที่ไม่มี
รองผู้อำนวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ  และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ คนหนึ่ง เป็นผู้รักษาการ 
 
  มาตรา ๓๙ อัตราเงินเดือนและประโยชน์อย่างอื่นของผู้อำนวยการให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
 
  มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสำนักงาน ผู้อำนวยการอาจขอให้  
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
มาปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้างของ
บุคคลนั้น 
  ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับอนุมัติให้มา  
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่าง ที่มาปฏิบัติงานในสำนักงาน
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทำนองเดียวกัน เสมือนอยู่ปฏิบัติ



๑๕ 

 

 

ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำ
การซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับการ  
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐในสังกัดเดิมในระดับตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งเดิม 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การกำกับดูแล 

   
  มาตรา ๔๑ ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี ้ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเรียกผู้อำนวยการมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทำรายงานเสนอ และมีอำนาจสั่งยับยั้งปรับปรุง  หรือแก้ไขการ
กระทำของสำนักงานที่เห็นว่าขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้ง
นโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การตรวจสอบและการบัญชี 

   
  มาตรา ๔๒ ให้สำนักงานวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการและ 
เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ 
 
  มาตรา ๔๓ ให้สำนักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
เป็นประจำ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 

การพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู ้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ 
 
  มาตรา ๔๔ ให้สำนักงานจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 



๑๖ 
 

 

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของสำนักงาน
ทุกรอบปีแล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์
การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด 

ให้สำนักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ  
เงินแผ่นดิน 
 
  มาตรา ๔๕ ให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานในปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งแผนงานที่จะดำเนินการในปีถัดไปของ 
สำนักงาน 
 
 

หมวด ๔ 
กิจการอวกาศ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
  มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการอวกาศให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนกิจการอวกาศ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติอื่นใดในพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการมีอำนาจ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ดำเนินกิจการอวกาศ และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้  
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องกำหนดให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการอวกาศแต่ละประเภท 

(๑) ข้อบังคับเกี่ยวกับเศรษฐกิจอวกาศ รวมถึงคุณภาพการให้บริการ การแข่งขันที่
เป็นธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค   

(๒) โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม และโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการให้
เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ  

(๓) มาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก
และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 

(๔) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคลากรด้านกิจการอวกาศ การฝึกอบรมด้าน
กิจการอวกาศ การผลิตและการบำรุงรักษาวัตถุอวกาศ ท่าอวกาศยาน สิ่งอำนวยความสะดวกใน
กิจการอวกาศ การจัดการจราจรทางอวกาศ  



๑๗ 

 

 

(๕) การป้องกันการทำให้เกิดอันตรายแก่กิจการอวกาศ และการแทรกแซง
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อกิจการอวกาศ  

(๖) การทดสอบ ตรวจสอบ หรือการตรวจตราวัตถุอวกาศและอุปกรณ์ที่ใช้
หรือมีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการอวกาศ และการปฏิบัติการของวัตถุอวกาศ รวมถึงการทดสอบ
หรือการตรวจสอบบุคลากรด้านกิจการอวกาศ 

(๗) การป้องกันมิให้เกิดการถ่ายเทข้อมูลและเทคโนโลยี  รวมถึงวัสดุและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ  

(๘) ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามอ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 
 
มาตรา ๔๗ ในการกำหนดมาตรการหรือการดำเนินการที่จำเป็นต่อการกำกับดูแล

กิจการอวกาศ หรือการออกประกาศ หรือระเบียบในเรื่องใด หากในเรื่องนั้นองค์การระหว่างประเทศ 
หรือหน่วยงานของรัฐด้านกำกับดูแลกิจการอวกาศ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดมาตรฐาน 
ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นใดไว้แล้ว คณะกรรมการอาจนำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังกล่าวมากำหนดในเรื่องที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๖ เพื่อใช้
บังคับกับกิจการอวกาศของประเทศได้  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการพิจารณานำมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกำหนด 
ข้อปฏิบัติหรือเอกสารอ่ืนใดมากำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

 
มาตรา ๔๘ เพ่ือประโยชน์แห่งการดำเนินกิจการอวกาศของประเทศ ให้ผู้อำนวยการ

มีอำนาจยกเว้นมาตรการหรือการดำเนินการใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอวกาศ ตามข้อบังคับ 
ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่
บุคคล วัตถุอวกาศ ผลิตภัณฑ ์ท่าอวกาศยาน หรือบริการเกี่ยวกับกิจการอวกาศใด ๆ เป็นการเฉพาะรายได้ 
โดยการยกเว้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการการดำเนินกิจการอวกาศ และต้องไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า 

การยกเว้นตามวรรคหนึ่งจะต้องมีเหตุอย่างหนึ ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ปรากฏต่อ
ผู้อำนวยการ 

(๑) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการหรือการดำเนินการที่จำเป็นต่อการกำกับดูแล
กิจการอวกาศตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งในเรื่องนั้นครบถ้วนแล้ว 
และไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป  

(๒) การดำเนินการที่จะกระทำหรือกำลังกระทำอยู่นั้นเป็นไปตาม หรือมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการปฏิบัติตามมาตรการ หรือการดำเนินการที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลการดำเนินกิจการอวกาศ 
ตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งในเรื่องนั้น  



๑๘ 

 

 

(๓) มาตรการหรือการดำเนินการที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการอวกาศ 
ตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งในเรื ่องนั ้นโดยสภาพไม่เหมาะสม
หรือไม่สามารถใช้กับกรณีนั้นได้  
   

ส่วนที่ ๒ 
กิจกรรมอวกาศ 

 
มาตรา ๔๙ การดำเนินกิจกรรมอวกาศต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อำนวยการ เว้นแต่

เป็นการดำเนินกิจกรรมอวกาศตามมาตรา ๔ (๒) ที่ประเทศอื่นได้ทำความตกลงกับประเทศไทยและ
ได้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมอวกาศโดยประเทศนั้นแล้ว  หรือเป็นการ
ดำเนินกิจกรรมอวกาศที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ผู้ใดดำเนินกิจกรรมอวกาศที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการดำเนินกิจกรรมอวกาศนั้นต่อผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด  
 
  มาตรา ๕๐ การดำเนินกิจกรรมอวกาศใดที่ต้องใช้คลื่นความถี่และสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียม ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่และสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจากหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย  

  มาตรา ๕๑ ให้ผู ้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาต 
ขึ ้นคณะหนึ ่งประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ ่งมีความรู ้ความเชี ่ยวชาญและ  
ประสบการณ์ด้านกิจกรรมอวกาศหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตต่อผู้อำนวยการก่อนออกใบอนุญาต 
  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในประกาศของ 
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
 
  มาตรา ๕๒ ผู ้อำนวยการมีอำนาจสั ่งให้ผู ้ดำเนินกิจกรรมอวกาศที ่ต ้องได ้รับ 
ใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตหยุดหรือระงับการดำเนินกิจกรรมอวกาศได้ 

เมื่อผู้อำนวยการมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งแล้วหากผู้ดำเนินกิจกรรมอวกาศมิได้ดำเนิน  
การตามคำสั่ง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของคำสั่งตามวรรคหนึ่งได้ 

ให้ผู้ดำเนินกิจกรรมอวกาศชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากการดำเนินการ 
ตามวรรคสองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด 



๑๙ 
 

 

  มาตรา ๕๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื ่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต      
และค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจกรรมอวกาศ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการซึ ่งต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
 
  มาตรา ๕๔ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่กำหนดในประกาศ 
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๓ ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของประเภท ขนาด และลักษณะของ
กิจกรรมอวกาศ ผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสังคมและการลงทุน ความปลอดภัย
ของประเทศ การป้องกันความรับผิดของรัฐในทางระหว่างประเทศ ความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์สากล 
และต้องไม่ทำให้เกิดภาระเกินสมควรแก่การดำเนินกิจกรรมอวกาศของผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นผล
ให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน รวมทั้งต้องให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างผู้รับใบอนุญาต     
ที่ดำเนินกิจกรรมอวกาศในประเภท ขนาด และลักษณะเดียวกัน 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง
ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) ความพร้อมทางการเงิน 
  (๒) ความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิคเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมอวกาศ 

(๓) การดำเนินกิจกรรมอวกาศในทางสันติและไม่ขัดต่อพันธกรณีของประเทศไทย 
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 

(๔) การดำเนินกิจกรรมอวกาศท่ีไม่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย 
(๕) การดำเนินกิจกรรมอวกาศท่ีไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขอนามัยของประชาชน 

และสิ่งแวดล้อมทั้งบนพ้ืนผิวโลก ในอากาศ และในอวกาศ 
  (๖) การเสนอแผนเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุและตำแหน่งของวงโคจรตามข้อกำหนด 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
  (๗) การประกันสำหรับความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
 
  มาตรา ๕๕ ผู้อำนวยการจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อ 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด 
ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๓ 
  (๒) คณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ เสนอความเห็น 
ต่อผู้อำนวยการว่าสมควรออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการดำเนิน
กิจกรรมการอวกาศตามอัตราที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๓ แล้ว 
 



๒๐ 
 

 

  มาตรา ๕๖ การดำเนินกิจกรรมอวกาศให้มีอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ     
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอยังคงอยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะ
ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื ่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การอนุญาตและการโอน
สิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอื่น รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ 
   

  มาตรา ๕๗ ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้อำนวยการอาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้  
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) เมื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอวกาศเปลี่ยนแปลงไปจากที่ขอใบอนุญาต 
  (๓) เมื่อการดำเนินกิจกรรมอวกาศไม่เป็นไปตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้  
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
  (๔) เมื่อมีความจำเป็นเพื่อป้องกันประเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยของสาธารณชน 
หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมากแก่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในอวกาศ   
ชั้นบรรยากาศ หรือบนพื้นผิวโลก 
 

  มาตรา ๕๘ ในกรณีดังต่อไปนี ้ผู ้อำนวยการอาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาต  
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลา  
ที่ผู้อำนวยการกำหนด 
  (๒) เมื่อมีความจำเป็นเพื่อป้องกันประเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยของสาธารณชน 
หรือเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมากแก่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะบนพื้นผิวโลก 
ในชั้นบรรยากาศ หรือในอวกาศ 
 

  มาตรา ๕๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันสำหรับความรับผิดต่อ
บุคคลที่สาม โดยครอบคลุมความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากวัตถุอวกาศ   

 วงเงินขั้นต่ำในการประกันสำหรับการดำเนินกิจกรรมอวกาศแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงตลาดประกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   
  มาตรา ๖๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดขยะอวกาศให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามแผนเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งบนพ้ืนผิวโลก ในชั้นบรรยากาศ 
และในอวกาศ ซึ่งรวมถึงแผนบรรเทาขยะอวกาศที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ทั้งนี้ แผนดังกล่าว 



๒๑ 
 

 

ให้รวมถึงการลดชิ้นส่วนต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งวัตถุอวกาศ การลดการแตกตัวของชิ้นส่วนต่าง ๆ 
หลังจากการส่งวัตถุอวกาศ ทั้งในชั้นบรรยากาศ และในชั้นอวกาศ ตลอดจนการป้องกันมิให้เกิดการชนกัน 
ของวัตถุอวกาศในอวกาศด้วย และแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่กำหนดโดย 
สถาบัน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดในระเบียบของผู้อำนวยการ 

  มาตรา ๖๑ หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมอวกาศต้องได้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติในส่วนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการอาจ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบอนุญาต คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามการประกัน
สำหรับความรับผิดต่อบุคคลที่สาม แผนเกี่ยวกับมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่
กิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะดำเนินการก็ได้ 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
วัตถุอวกาศ 

 
  มาตรา ๖๒ ให้สำนักงานทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดให้มีระบบทะเบียน 
วัตถุอวกาศของประเทศไทย รวมทั้งทำหน้าที่รับจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๖๓ ผู้ใดประสงค์จะส่งวัตถุอวกาศต้องจดทะเบียนวัตถุอวกาศนั้นต่อสำนักงาน 
  เมื่อได้มีการจดทะเบียนวัตถุอวกาศแล้ว ผู้ที ่จดทะเบียนวัตถุอวกาศนั้นประสงค์     
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอวกาศ หรือทราบว่าวัตถุอวกาศนั้นมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ 
เปลี่ยนแปลงไปต้องแจ้งต่อสำนักงาน 
  การขอจดทะเบียน คุณสมบัติของผู้จดทะเบียน รายละเอียดของวัตถุอวกาศ รายละเอียด 
ของการส่งวัตถุอวกาศ การขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนวัตถุอวกาศ ระยะเวลาการ จดทะเบียนและการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยต้องสอดคล้อง
กับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
  มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีรัฐผู้ส่งมากกว่าหนึ่งรัฐเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต 
หรือการส่งวัตถุอวกาศ หรือขั้นตอนอื่นใดเก่ียวกับกิจกรรมอวกาศ การจดทะเบียนวัตถุอวกาศดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศด้วย 
   



๒๒ 

 

 

มาตรา ๖๕ ให้สำนักงานแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ และการแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
 
  มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์ในวัตถุอวกาศที่จดทะเบียนกับประเทศไทยให้แก่ 
คนต่างด้าวหรือรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้นได้ทำความตกลงกับประเทศไทย  โดยอย่างน้อยต้องมี
เงื่อนไขว่ารัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้นตกลงจะรับผิดทั้งปวงหากมีความเสียหายอันเกิดขึ้น
แก่วัตถุอวกาศนั้น 

  มาตรา ๖๗ การผ่านหรือเข้ามาหรือออกจากราชอาณาจักรของวัตถุอวกาศของรัฐ 
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามความตกลงที่ทำไว้กับประเทศไทย หรือวิธีปฏิบัติ  
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยยอมรับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในประกาศ 
ของคณะกรรมการ 

เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐ        
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด มีภารกิจในการเฝ้าตรวจ และติดตามการผ่าน หรือเข้ามาหรือออก
จากราชอาณาจักรของวัตถุอวกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขให้แจ้งสำนักงานโดยด่วน 

ส่วนที่ ๔ 
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ 

   

  มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนด้านอวกาศของประเทศ 
ให้ผู้อำนวยการจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ  
โดยผู้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ 
  (๒) การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีรวมถึงการวิจัยและพัฒนา 

(๓) การสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ 

  มาตรา ๖๙ ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับอวกาศมีสิทธิขอรับการ
ส่งเสริม และช่วยเหลือตามมาตรา ๖๘ ได้โดยยื่นคำขอรับการส่งเสริมต่อผู้อำนวยการ หรือผู้ซึ่งอำนวยการ
มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ 

ให้สำนักงานมีหน้าที่ติดตามให้ผู้ได้รับการส่งเสริม และช่วยเหลือปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือและรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 



๒๓ 

 

 

  มาตรา ๗๐ ในกรณีที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือ 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์อื ่นใดของรัฐ        
ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทกิจกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับอวกาศที่ต้องปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด 
 
  มาตรา ๗๑ ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศให้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศใด
ต้องได้รับใบอนุญาตให้นำบทบัญญัติในส่วนที่1๒1กิจกรรมอวกาศ รวมถึงการระงับการประกอบกิจการ 
การพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศที่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตโดยอนโุลม 
 

หมวด ๕ 
การดำเนินการของรัฐเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 

 
ส่วนที่1๑ 

ความรับผิดในทางระหว่างประเทศและสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ 
   
  มาตรา ๗๒ ในกรณีที่รัฐบาลไทยต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศจากความเสียหายใด ๆ  
ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมอวกาศ วัตถุอวกาศ 
หรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตได้รับ
การจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เมื่อรัฐบาลได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สาม
แล้วให้รัฐบาลมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์การช่วยเหลือนักอวกาศและการส่งคืนวัตถุอวกาศ 

 
  มาตรา ๗๓ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์เกิดขึ้นจากกิจกรรมอวกาศที่ได้รับอนุญาต    
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ผู้รับใบอนุญาตดำเนิน
กิจกรรมอวกาศนั้น หรือผู้ดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือตัวแทน มีหน้าที่แจ้งให้ผู้อำนวยการทราบโดยด่วน    
โดยต้องให้ข้อมูลเกี ่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ สถานที ่เกิดอุบัติเหตุ             
หรืออุบัติการณ ์รวมทั้งแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  เมื ่อเกิดกรณีตามวรรคหนึ่งผู ้ร ับใบอนุญาตต้องดำเนินการป้องกันและบรรเทา 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนโดยไม่ชักช้า 



๒๔ 

 

 

  เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ผู้อำนวยการแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  
ให้รัฐผู้ส่งหรือรัฐผู้จดทะเบียนวัตถุอวกาศ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน  

  มาตรา ๗๔ ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  หรือหลายคณะ 
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์  
ที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมอวกาศ และทำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้อำนวยการ 
โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และความพร้อม 

การแต่งตั้งองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด   

ในกรณีจำเป็นผู้อำนวยการอาจมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ 
หรือส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้  

  มาตรา ๗๕ ผู้ ใดพบนักอวกาศประสบอุบัติ เหตุ  หรืออุบัติการณ์  หรืออยู่ ใน
สภาวะเหตุทุกขภัย หรือลงจอดโดยฉุกเฉินในราชอาณาจักรในทะเลหลวงหรือในดินแดนที่มิได้
ตกอยู่เขตอำนาจของรัฐใด ให้ผู้นั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท้องที่นั้นทราบ  
เพ่ือดำเนินทุกประการที่สามารถกระทำได้เพ่ือช่วยชีวิตและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งปวง 
และแจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็ว การค้นหาและช่วยเหลือนักอวกาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

 ให้สำนักงานแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังรัฐผู้ส่งและองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว และการช่วยเหลือนักอวกาศตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้า 
 
  มาตรา ๗๖ ผู้ ใดพบวัตถุอวกาศในราชอาณาจักร เขตพื้นที่นอกอาณาเขต     
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ในทะเลหลวง หรือในดินแดนที่มิได้ตกอยู่ในอำนาจของรัฐใด ให้ผู ้นั ้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่      
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท้องที่นั้นทราบและแจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็ว  
  เมื่อสำนักงานได้รับทราบการพบวัตถุอวกาศตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้ง
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งไปยังรัฐผู้ส่ง และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย   
เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐผู้ส่ง  ให้สำนักงานดำเนินการตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อค้นหาวัตถุ
อวกาศดังกล่าว และหากรัฐผู้ส่งร้องขอ ให้สำนักงานส่งคืนวัตถุอวกาศดังกล่าว หรือยึดวัตถุ
อวกาศดังกล่าวไว้ให้อยู่ในอำนาจของผู้แทนรัฐผู้ส่ง 

หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกู้วัตถุอวกาศที่ตกลงในราชอาณาจักรอาจก่อให้เกิดอันตราย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แจ้งไปยังสำนักงานเพ่ือแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
ไปยังรัฐผู้ส่งให้ดำเนินการขจัดภยันตรายโดยทันที   



๒๕ 

 

 

ขั ้นตอนการแจ้งรัฐผู้ส่งและองค์การระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องเมื ่อพบวัตถุอวกาศ          
หากเกี่ยวข้องกับด้านนโยบายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด และหากเกี่ยวข้องกับสำนักงานให้
เป็นไปตามท่ีผู้อำนวยการกำหนด 
  เมื ่อมีการกู ้ว ัตถุอวกาศแล้ว หากได้รับการร้องขอให้สำนักงานคืนวัตถุอวกาศ 
แก่ตัวแทนของรัฐผู้ส่ง 
   
  มาตรา ๗๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือ 
อุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือนักอวกาศ และการส่งคืนวัตถุอวกาศในส่วนนี้ ผู้อำนวยการมีอำนาจออกประกาศในเรื่องดังตอ่ไปนี้ 
ให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
  (๑) กำหนดวิธีการและการบริหารจัดการบริเวณสถานที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ 

(๒) กำหนดวิธีการค้นหา เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการส่งคืนวัตถุอวกาศ  
  (๓) กำหนดขั้นตอนและวิธีการค้นหา และช่วยเหลือนักอวกาศ และผู้ประสบภัย 
  (๔) กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ผู ้รับใบอนุญาตหรือประชาชนที่เกี ่ยวข้อง  
ปฏิบัติ 
  ประกาศตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) อาจกำหนดให้สำนักงานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการหรือให้สำนักงานชดเชยค่าใช้จ่ายในการค้นหา และช่วยเหลือนักอวกาศ หรือผู้ประสบภัย 
แล้วแต่กรณีได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน ผู้อำนวยการอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ      
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ได้ 
   
  มาตรา ๗๘ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์จากกิจกรรมอวกาศที่ได้รับอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร และก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ      
ให้ถือว่าเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้สำนักงาน         
มีหน้าที่ประสานการดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

หมวด ๖ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

   
  มาตรา ๗๙ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 



๒๖ 
 

 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องมีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจตามที่   
ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 
  มาตรา ๘๐ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) เข้าไปในอาคารหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตในระหว่างเวลา    
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบกิจการสมุดบัญชี
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการกระทำใดของผู้รับใบอนุญาตที่อาจเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีกำหนดในใบอนุญาต 
 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 (๓) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อผู้อำนวยการ  ในกรณีที่  
ผู้รับใบอนุญาตได้กระทำผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาต  

เมื่อได้เข้าไปและลงมือตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วยังดำเนินการไม่เสร็จจะกระทำต่อ 
ไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

  มาตรา ๘๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตามและกำกับดูแล 
ให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลอันเป็นที่
เฉพาะได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองหรือโดยมีหมายศาล เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
วัตถุ หนังสือ หรือเอกสาร หรือหลักฐานใดที่อยู่ในสถานที่นั้นและจะต้องได้รับการตรวจสอบอาจถูก
ทำลาย ถูกกำจัด หรือทำให้ยุ่งเหยิง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในที่ส่วนบุคคลอันเป็นที่เฉพาะได้   
แต่ต้องรายงานให้ผู้อำนวยการทราบโดยไม่ชักช้า 
         หมายศาลที่ออกตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้ในเวลากลางวัน เว้นแต่ว่า  ศาลที่ออก
หมายดังกล่าวให้อำนาจที่จะใช้หมายในตอนกลางคืนได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ 
         ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของใด ๆ จากสถานที่ทำการ  
ที่ตรวจค้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องออกใบรับที่แสดงสิ่งของที่ได้เคลื่อนย้ายให้แก่เจ้าของ  
หรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ทำการนั้น และต้องนำสิ่งของดังกล่าวส่งคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หลังจากที่นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การเคลื่อนย้ายแล้ว  
  เฉพาะการใช้อำนาจตามมาตรา ๘๐ (๑) และมาตรา ๘๑ นอกจากพนักงาน 
เจ้าหน้าที ่ต้องดำเนินการเกี ่ยวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว          
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลอันเป็นที่เฉพาะรายงานเหตุผล 



๒๗ 

 

 

และผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและ
เหตุอันควรเชื่อที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือไว้ให้แก่  ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่ค้น 
แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครอง ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาหนังสือนั้น  ให้แก่ ผู้ครอบครอง
ดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ และหากเป็นการเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการตรวจค้นต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการ   
ไมเ่กินสองระดับข้ัน 

  มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหน้าที ่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัว 
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
  มาตรา ๘๓ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ผู ้อำนวยการอาจสั ่ งให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ เข้าครอบครองหรือใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือดำเนินการ หรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
แทนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต หรือพนักงานของผู้รับใบอนุญาตกระทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใดได้ จนกว่าเหตุฉุกเฉินหรือความจำเป็นนั้นจะสิ้นสุดลง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู ้รับใบอนุญาต ให้ผู ้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายนั้น  
จากรัฐได้ตามความเป็นธรรม 
   
  มาตรา ๘๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๓ 
 
  มาตรา ๘๕ ให้คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๓ 

 ผู ้อำนวยการอาจจะออกวิธีปฏิบัติหรือวิธีการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 
 



๒๘ 

 

 

หมวด ๗ 
บทกำหนดโทษ 

 
  มาตรา ๘๖ ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
  (๑) ดำเนินกิจกรรมอวกาศโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ 
  (๒) ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ 
 
  มาตรา ๘๗ ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
  (๑) ไม่แจ้งการดำเนินกิจกรรมอวกาศต่อผู้อำนวยการตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
  (๒) ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๔๖  
  (๓) ส่งวัตถุอวกาศโดยไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๖๓ 
  (๔) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อำนวยการประกาศตามมาตรา ๗๐ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกิจการอวกาศที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต  
  นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที ่เป็นความผิดต่อเนื ่องกัน  
ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
   
  มาตรา ๘๘ ผู้รับใบอนุญาตใดไม่แจ้งอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินกิจกรรมอวกาศต่อผู้อำนวยการตามมาตรา ๗๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้อำนวยการกำหนดตามมาตรา ๗๗ (๔) 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

     
  มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา1๘๔1ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ผู ้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลถ้าการกระทำความผิดของ 
นิติบ ุคคลนั ้นเกิดจากการสั ่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู ้จ ัดการ  หรือบุคคลใด               
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 



๒๙ 
 

 

  มาตรา ๙๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ซึ่ง
ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่การกระทำความผิดปรากฏต่อพนักงานสอบสวน และผู้กระทำความผิด 
ยินยอม ให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

 เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๙๓ ในวาระเริ ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตาม 
มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) และวรรคสองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการ                   
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๙๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่สำนักงาน  
ตามความจำเป็นและในจำนวนที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานและคณะกรรมการ  
รวมถึงแผนงานโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน 

 
มาตรา ๙๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็น
พนักงานของสำนักงานเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 
มาตรา ๙๗ ให้คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข และให้ผู ้อำนวยการ 

จัดทำวิธีปฏิบัติหรือวิธีการของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา1๗๙1มาตรา1๘๐1มาตรา1๘๑ 
และมาตรา1๘๓1ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากมีการประกาศพระราชบัญญัตินี้  
โดยอาจจะขยายได้หนึ ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั ้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื ่อนไข         
และวิธีปฏิบัติจะต้องครอบคลุมการปฏิบัติงานในกรณีปกติ กรณีเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน 

 



๓๐ 
 

 

มาตรา ๙๘ ให้ผู ้ที ่ดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือกิจกรรมที่เกี ่ยวเนื ่องกับอวกาศ 
อยู ่ก่อนวันที ่พระราชบัญญัตินี ้มีผลใช้บังคับ และเป็นผู ้ที ่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
ดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศได้ต่อไป และให้มายื่นขอรับใบอนุญาตตาม
วรรคสอง 

ให้ผู ้ที ่ดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือกิจกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับอวกาศตามวรรคหนึ่ง 
ยื่นขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๕๓ มีผลใช้บังคับ และเม่ือยื่นขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินกิจกรรมอวกาศ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศได้ต่อไป จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากผู้อำนวยการ 

 
มาตรา ๙๙ ให้คณะกรรมการมีการตั้งคณะทำงานศึกษาเรื ่องการจัดตั้งองค์ การ

อวกาศแห่งชาติทำหน้าที่ดำเนินกิจการอวกาศของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ    
ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  ผู้รับสนองพระราชโองการ 
............................................... 
        นายกรัฐมนตรี 


