
 
พระราชกฤษฎีกา 

จัดตัง้ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตัง้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าวา่  “เทคโนโลยีอวกาศ”  และ  “ภูมิสารสนเทศ”  ก่อนบทนยิาม
ค าว่า  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

““เทคโนโลยีอวกาศ”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศ 
“ภูมิสารสนเทศ”  หมายความว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีด้านการส ารวจ  

การท าแผนที่  และการวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่เขา้ด้วยกัน  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับโลก  ได้แก่  ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก  ระบบการรับรู้จากระยะไกล  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “คณะกรรมการ”  และ  “กรรมการ”   
ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗ ให้ส านักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวม  
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม  และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจาก

ข้อมูลดาวเทียม  และข้อมูลส ารวจจากแหล่งอื่น ๆ 
(๓) ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ซึ่งรวมทั้งการจัดท าแผนที่

และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ให้บริการจัดหาเครื่องมือ  ออกแบบ  หรือบริการใด ๆ  โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
(๕) ให้บริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(๖) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตอ่เนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ  ซึ่งรวมทั้งการจัดหา  การพัฒนา  และการสร้างระบบดาวเทียม  
(๗) ก าหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ  และให้บริการรับตรวจสอบการด าเนินการ  

ตามมาตรฐานกลางดังกล่าว  รวมถึงส่งเสริมการน ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๘) ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

การให้บริการตามมาตรานี้  ส านักงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมทุกประเภทเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓)  เข้าร่วมทุนหรือด าเนินงานร่วมกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

ส านักงาน” 
มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๓/๑)  ของวรรคหนึง่ของมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎกีา

จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
“(๓/๑)  ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นด้านเทคโนโลยีอวกาศหรือ  

ภูมิสารสนเทศ  ซึ่งการถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหาก าไร” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“การเข้าร่วมทุนตาม  (๓)  การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตาม  (๓/๑)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๔)  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ”  ประกอบด้วย  
(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์สูงในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  และเจ้ากรมแผนที่ทหาร 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินหกคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
หรือด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของส านักงาน  ซึ่งจะต้องเป็นด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยอีวกาศ  หรือภูมิสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทน
ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการด าเนินการ
ของส านักงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน  
(๒) อนุมัติงบประมาณประจ าปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และแผนการเงินของส านักงาน  
(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับส านักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อ านวยการ  การปฏิบัติงานและ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
ผู้อ านวยการ 

 (ค) การก าหนดต าแหนง่  คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่  อัตราเงินเดอืน ค่าจ้าง  และเงินอืน่
ของผู้ปฏิบัติงานของส านักงานตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และ  (๓) 

 (ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อ านวยการ  และ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (จ) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  
วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์   การลงโทษของ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และ  (๓)  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใน
การจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้าง 

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของส านักงาน  รวมทั้งการบัญชี
และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
 (ซ) การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ฌ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ญ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  และเครื่องหมาย

ส านักงาน 
 (ฌ) การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่  หรือการน าข้อมูลไปใช้ 
(๔) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทนและค่าบริการใน 

การด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๕) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บญัญตัิไว้ในกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกานี ้ หรือตามที่คณะรฐัมนตรี

มอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๓)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๐/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
“มาตรา ๒๐/๑ ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงาน  ให้คณะกรรมการพิจารณา

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ   
การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และ 
มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (ซ)  และคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะอนุกรรมการ  จะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับส านักงานหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของส านักงาน  ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของส านักงานในนิติบุคคล  
ซึ่งส านักงานเข้าร่วมทุนตามมาตรา  ๘  (๓) หรือส านักงานเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตามมาตรา  ๘  (๓/๑) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๓ ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  เป็นผู้บริหารกิจการของส านักงาน  ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อ านวยการ 
การสรรหาผู้อ านวยการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๓/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
“มาตรา ๒๓/๑ ในการแต่งตั้งผู้อ านวยการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อ านวยการ  และหากมีเหตุผลจ าเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก 
ไม่เกินหกสิบวัน  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงานผล  
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา” 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ผู้อ านวยการต้องมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 
ของส านักงานตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคแ์ละอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  สามารถท างานให้แก่ส านกังานได้
เต็มเวลา  และต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๔” 
มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่ง  

ตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๗  วรรคสองและวรรคสาม  ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่

บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของส านักงาน  มติของคณะรัฐมนตรี  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานทุกต าแหน่ง  รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ  เพ่ือให้
การด าเนินงานของส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของส านักงาน  รวมทั้งรายงาน
การเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของส านักงาน” 
มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
“มาตรา ๒๙/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้รองผู้อ านวยการที่มีอาวุโสตามล าดับรกัษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการหรือมแีตไ่ม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นแตง่ตัง้ให้ผูอ้ านวยการเป็นกรรมการหรอื

ให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการด้วย  
แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวฒุิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ านาจหนา้ที่
ของส านักงาน  สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านกังาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๓” 
มาตรา ๒๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์   ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่ง 

ตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 
มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๓๕/๑ ส านักงานอาจท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือลูกจ้างตามระยะเวลา

ที่ก าหนดในสัญญาจ้างได้” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๗ การบัญชีของส านักงาน  ให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  

และการพัสดุของส านกังาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของส านักงานท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  

และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนต าแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน  

ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน

จึงด าเนินการได้” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ การประเมินผลงานของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน” 
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของส านักงานให้เป็นไป

ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของ

รัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  และแผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน  เพ่ือการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ 

สัง่ให้ส านักงานชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ท ารายงาน  หรือยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือ

แผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของ

ส านักงานได้” 
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นคณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
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และภูมิสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ประธานกรรมการ  
กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  
ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๙ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือค าสั่งใดอ้างถึงคณะกรรมการ 
บริหารส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน  
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ให้ถือว่าระเบยีบ  ข้อบังคบั  
ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๓๐ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎกีา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และ 
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชกฤษฎีกานี ้ จนกว่าจะมีระเบยีบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือค าสัง่
ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  เพ่ือให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมภารกิจของส านักงานยิ่งขึ้น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับแนวทางการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจน
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่าง ๆ  ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) พ.ศ.  ๒๕๔๓  ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือให้การบริหารงานและ 
การปฏิบัติภารกิจของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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