
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัต ิ(Checklist) 
*********** 

รางพระราชบัญญัตกิิจการอวกาศ พ.ศ. .... 

   กฎหมายใหม            แกไข/ปรับปรุง            ยกเลิก 

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๑. วัตถุประสงคประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 ๑.๑  วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 
  ๑.๑.๑ กํากับกิจการอวกาศ และสงเสริมใหเทคโนโลยีอวกาศสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในประเทศตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
  ๑.๑.๒ เปนการปฏิบัติตามพันธกรณีของตามกฎหมายระหวางประเทศเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบรวมกัน และแสดงใหเห็นวาพรอมเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการดําเนินกิจการอวกาศ ตามภาคี
สนธิสัญญาวาดวยหลักเกณฑในการดําเนินกิจการของรัฐเพื่อการสํารวจและการใชอวกาศภายนอก ดวงจันทรและเท
หะในทองฟาอื่น ๆ ค.ศ. ๑๙๖๗ ความตกลงวาดวยการชวยชีวิตนักอวกาศการสงคืนนักอวกาศและการคืนวัตถุที่
สงออกไปในอวกาศภายนอก ค.ศ. ๑๙๖๘ อนุสัญญาวาดวยความรับผิดระหวางประเทศสําหรับความเสียหายที่เกิด
จากวัตถุอวกาศค.ศ. ๑๙๗๒ อนุสัญญาวาดวยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ. ๑๙๗๕ 

 เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
 เพื่อใหเหมาะสมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของภาคเอกชน Startup ที่
ตองการใชประโยชนมากขึ้น ไมเพียงแคการสื่อสารผานดาวเทียมแตรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การสงวัตถุขึ้นสู
อวกาศ รวมถึงรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ ซึ่งมีแนวโนมเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ จึงตองมีกฎหมายและหนวยงานกลางรองรับการทําหนาที่กํากับดูแลกิจการอวกาศใหมีความสามารถเทาทัน
กับการถายทอดเทคโนโลยีอวกาศจากตางประเทศที่เปนไปอยางรวดเร็ว และสงเสริมใหเทคโนโลยีอวกาศเปน
อุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง 

 ๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ 
  ทําใหประเทศไทยมีนโยบาย ทิศทาง และขีดความสามารถดานเทคโนโลยีอวกาศทัดเทียมกับ
นานาชาติ สามารถพ่ึงพาตนเอง และนําไปสูการสรางรายไดใหกับประเทศในอนาคต 

  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  ประเทศไทยตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ไมมียุทธศาสตรและทิศทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศของประเทศ ทั้งนี้ มีเปนเจาของเทคโนโลยีจะชวยใหสามารถพัฒนาเครื่องมือทางดานเทคโนโลยี
อวกาศที่จะชวยเพิ่มศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงเสียโอกาสในการลงทุนจาก
ภาคเอกชนเนื่องจากการทีไ่มมีการสงเสริมและกํากับดูแลที่ชัดเจน 

 ๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 
  ไมมีทางเลือกอื่น เนื่องจากเปนภารกิจใหมที่เพิ่มขึ้นไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ นอกจากนี้
ระเบียบสํานักนายกวาดวยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมสามารถกํากับการดําเนินงานของภาคเอกชนได จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ขึ้น 
 



 ๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
  ๑.๔.๑ ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกวาดวยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปน 
พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....  
  ๑.๔.๒ จัดใหมีนโยบายและแผนกิจการอวกาศ โดยเปาหมายและแนวทางของนโยบายและแผน 
อยางนอยตองครอบคลุมดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพ้ืนฐาน การเกษตร สิ่งแวดลอม การศึกษา การ
พัฒนาบุคคลกร และความรวมมือระหวางประเทศ  
  ๑.๔.๓ จัดตั้งสํานักงานกํากับกิจการอวกาศแหงชาติ ทําหนาที่กํากับ ควบคุม สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากิจการอวกาศ ทั้งในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการ
อวกาศใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
   (๑) กํากับการดําเนินกิจกรรมอวกาศ และวัตถุอวกาศ โดยกําหนดใหตองมีการขออนุญาต
ดําเนินกิจกรรมอวกาศ การจดทะเบียนวัตถุอวกาศที่สอดคลองตามขอกําหนดของภาคีสนธิสัญญา 
   (๒) จัดใหมีมาตรการสงเสริมและชวยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ
โดยผูดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศทั้งดานการเงิน ดานวิชาการ และดานอื่นๆ  

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 
  สงผลใหเกิดการดําเนินงานกิจกรรมอวกาศ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรม
อวกาศที่อยูบนทิศทาง นโยบายที่ประเทศไทยกําหนด และเกิดการกํากับใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  เมื่อมพีระราชบัญญัตกิิจการอวกาศ พ.ศ. .... แลว จะสงผลตอประเทศ ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของตามกฎหมายระหวางประเทศ และพรอม
เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการดําเนินกิจการอวกาศ 
  ๑.๖.๒ ภาคเอกชนสามารถดําเนินกิจการอวกาศได และมีเครื่องมือ กลไกในการสนับสนุนการ
ลงทุนในการขับเคลื่อนประเทศ 
   
  ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 

(๑) มูลคาการลงทุนของเอกชนในการดําเนินกิจกรรมอวกาศที่เพ่ิมขึ้น 
(๒) จํานวนกิจกรรมดานอวกาศของประเทศที่เพ่ิมขึ้นตามภาคีสนธิสัญญาตางๆ 

 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอ
รัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 

(๑) ภาคีสนธิสัญญาวาดวยหลักเกณฑในการดําเนินกิจการของรัฐเพื่อการสํารวจและการใช
อวกาศภายนอก ดวงจันทรและเทหะในทองฟาอื่น ๆ ค.ศ. ๑๙๖๗  

(๒) ความตกลงวาดวยการชวยชีวิตนักอวกาศการสงคืนนักอวกาศและการคืนวัตถุที่สงออกไป
ในอวกาศภายนอก ค.ศ. ๑๙๖๘  

(๓) อนุสัญญาวาดวยความรับผิดระหวางประเทศสําหรับความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอวกาศ
ค.ศ. ๑๙๗๒  

(๔) อนุสญัญาวาดวยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศค.ศ. ๑๙๗๕ 

  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร 
  เกิดผลดีตอประเทศไทย โดยเปนการแสดงความพรอมในการดําเนินการตามพันธกรณีตางๆ  
และเปนการแสดงความรับผิดชอบตอประชาคมโลกรวมกันกับประเทศอ่ืนๆ  



๒. ผูทําภารกิจ 

 ๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทํา
ภารกิจนี้  
  ภารกิจดังกลาวเปนภารกิจที่มีหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางการพัฒนาดาน
อวกาศของประเทศ รวมถึงภารกิจในการกํากับและสงเสริมภาคเอกชนในการดําเนินกิจกรรมอวกาศ และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ ซึ่งเปนหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ 

  ภารกิจนี้ควรทํารวมกับภาคเอกชนหรือไม อยางไร 
  เนื่องจากภารกิจดังกลาวสวนหนึ่งเปนการจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางการพัฒนาดาน
อวกาศของประเทศ ควรดําเนินการรวมกับภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ใหมีสวนรวมในการวางแผน และการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ตอไป 

 ๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้
รวมกับหนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด 
  หนวยงานของรัฐที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับอวกาศ สามารถสนับสนุนขอคิดเห็นตางๆ เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร นโยบาย และทิศทางในการพัฒนา นอกจากนี้หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการสงเสริมใหเกิด
อุตสาหกรรมควรเขามามีสวนในการสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร 
๒๐ ป และ นโยบาย Thailand ๔.๐  

 ๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคการปกครองสวนทองถิ่นทําจะไดประโยชนแกประชาชน มากกวา
หรือไม 
  เปนภารกิจเฉพาะที่เก่ียวกับนโยบายของประเทศทางดานเทคโนโลยีอวกาศ  
 

๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 

 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 
      หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function))  
   หนาที่ของรัฐและนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเขมแข็ง
ของสังคมและเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ 
   ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕.๓ สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอวกาศของไทย ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๓.๒ ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เตรียมความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ) 
   แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง  
 



 ๓.๒ การทําภารกิจนั้น สามารถใชมาตรการทางการบริหารโดยไมตองออกกฎหมาย ไดหรือไม 
  ไมได เนื่องจากระเบียบสํานักนายกเดิมไมตอบสนองตอภารกิจ 

 ๓.๓ ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ 
  เพราะตองการใหสามารถกํากับ และสงเสริมการดําเนินงานของภาคเอกชนในดานเทคโนโลยี
อวกาศใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศ 

 ๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการบังคับใชกฎหมาย 
  (ก) การใชบังคับกฎหมาย 
   ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก การดําเนินงานดานอวกาศสามารถ
ครอบคลุมไดทุกพื้นที่ของประเทศ 
   ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก ..................................... 
   ใชบังคับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก ..................................... 

  (ข) ระยะเวลาในการบังคับใชกฎหมาย  
   ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก ปจจุบันมีภาคเอกชนดําเนินการใน
กิจการอวกาศ และจําเปนตองมีจัดตั้งสํานักงานขึ้นมากํากับดู และดําเนินการตาม พ.ร.บ. 
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด ......................... 
   ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด .......................... 

 ๓.๕ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ่น 
  เนื่องจากมีขอบังคับตามกฎหมายที่ครอบคลุมถึงภาคเอกชน 

 ๓.๖ ลักษณะการใชบังคับ 
   ควบคุม               กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘)            สงเสริม 
  ระบบผสม 

  เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว 
  เพราะตองการสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศอันจะชวยขับเคลื่อนประเทศไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ แตจําเปนตองมีการควบคุม และกํากับใหเปนไปอยาง
เหมาะสมกับสถานการณและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

 ๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการควบคุม  
   เนื่องจากสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ. ๑๙๖๗ ขอ ๖ บัญญัติใหการดําเนินกิจการอวกาศ โดย
หนวยงานที่มิใชของรัฐ จะตองไดรับการอนุญาตและกํากับดูแลอยางตอเนื่องจากรัฐ  รวมทั้งตามอนุสัญญากําหนดความ
รับผิดของรัฐในทางระหวางประเทศ ดังนั้น จึงจําเปนที่รัฐจะตองเขาไปกํากับดูแลผูดําเนินกิจการอวกาศซึ่งเปน
ภาคเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานเดียวกัน 

  ๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร คุมคาตอ
ภาระที่เกิดแกประชาชนอยางไร 



   มีการกําหนดคาธรรมเนียมในการอนุญาต โดยกําหนดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด และไมกอใหเกิดภาระกับประชาชน เนื่องจากเมื่อเทียบกับมูลคาของการดําเนินกิจกรรมอวกาศแลว
เปนจํานวนนอยมาก 

  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดุลยพนิิจในการอนุญาตหรือไมอยางไร 
   มีหลักเกณฑในการใชดุลยพินิจ ซึ่งแมวาจะกําหนดใหผูอํานวยการเปนผูออกใบอนุญาต 
แตในการใชดุลยพินิจของผูอํานวยการ จะมีหลักเกณฑควบคุมในการใชดุลยพินิจดังนี้ 
   (๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาต ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานกิจกรรมอวกาศ มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นตอผูอํานวยการกอนออกใบอนุญาต 
   (๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตของผูอํานวยการ ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๓.๗.๔ มีข้ันตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม 
   มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาต โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๓.๗.๕  มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหย่ืนคําขอใหม หรือไม อยางไร 
   มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ และการใหยื่นคําขอใหม โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๓.๗.๖  มีการตออายุการอนุญาตหรือไม 
   มีการตออายุการอนุญาต โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

   มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม 
   มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาต โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 ๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่ตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร 
   ทําหนาที่ในการจัดทํายุทธศาสตร นโยบายของประเทศดานอวกาศ จําเปนตองอาศัย
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณ เพื่อใหยุทธศาสตร นโยบายครอบคลุมในทุกมิติ โดย
คณะกรรมการมีหนาที่สําคัญ คือ (๑) จัดทํานโยบายและแผนกิจการอวกาศเสนอตอคณะรัฐมนตรี (๒) ประเมินผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนกิจการอวกาศ (๓) ประสานการจัดทําแผนงานหรือโครงการระหวางหนวยงานของรัฐ
และเอกชนเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ และ (๔) สงเสริมและสนับสนุน และ
เสนอแนะใหหนวยงานของรัฐและเอกชนมีการนํากิจการอวกาศที่ทันสมัยมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและ
เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การศึกษาและความมั่นคงของประเทศ 

  ๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กําหนดขึ้น มีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม 
   ไมม ี
   หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น  
   - 

  ๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม 



   มีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
คนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนเจ็ดคนจากบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานกิจการอวกาศ ดานการสื่อสารหรือโทรคมนาคม ดาน
ภูมิสารสนเทศ ดานการตางประเทศ ดานการศึกษาหรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานกฎหมายหรือกฎหมาย
อวกาศและดานอ่ืนที่เปนประโยชนตอการพัฒนากิจการอวกาศดานละหนึ่งคน 

เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ ............ 
  เหตุที่ตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการเพราะวา มีสวนเกี่ยวของ
กับการกิจการอวกาศของประเทศ รวมถึงเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการอวกาศ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายอวกาศของประเทศ 

 ๓.๙ มกีรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร 
  ไมม ี 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีกําหนด 
 โทษทางอาญา          โทษทางปกครอง            ระบบผสม 

 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  ปองปรามผูกระทําผิด หรือที่ฝาฝนกฎหมาย 

 ๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร 
 เกี่ยวของกับความปลอดภัย และผลกระทบตอสาธารณชน 

๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น 

 ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้ มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม 
  ระเบียบสํานักนายกวาดวยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๔.๒ ในกรณีมีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทํานองเดียวกันที่มีอยู 
  เปนการยกระดับระเบียบสํานักนายกวาดวยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหมีอํานาจ
หนาที่ในการสงเสริม กํากับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอวกาศ 

๕. ผลกระทบและความคุมคา 

 ๕.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย  
  หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่ดําเนินกิจการอวกาศ  
   ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง  
   หนวยงานของรัฐ และเอกชน 
   ผูที่อยูในพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย คือ พุทธศาสนิกชนทั่วไป 



 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว 
   ดานเศรษฐกิจและสังคม 
   เชิงบวก 
   ภาครัฐและภาคเอกชนไมไดรับการสงเสริมใหดําเนินกิจการอวกาศ ซึ่งจะชวยในการ
พัฒนาประเทศสู Thailand ๔.๐ 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก  
   หนวยงานของรัฐ และเอกชน 

   เชิงลบ 
   ไมม ี
 
   ดานสังคม 
   เชิงบวก 
   ภาพลักษณของประเทศดานเทคโนโลยีอวกาศ 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก  
   หนวยงานของรัฐ และเอกชน 

   เชิงลบ 
   ไมม ี

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด  
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ตองเปนไป ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
   มาตรา ๓๓ การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจ
คนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
  มาตรา ๓๗ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรม ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนผูทรง
สิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน รวมทั้ง
ประโยชนที่ผูถูกเวนคืนอาจไดรับจากการเวนคืนนั้น 
  มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกัน หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาที่จําเปน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 

  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม อยางไร 
  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปน คือ กํากับใหการดําเนินกิจกรรมอวกาศมีความปลอดภัย
และมีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมถึงเหตุผลความจําเปนในดานความมั่นคงของชาติ การกอการราย 
การคุมครองประโยชนสาธารณะ ความปลอดภัยการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ 



 ๕.๔ ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด 
   ประชาชนจะไดรับการชวยเหลือไดอยางทันเวลาและเปนไปอยางถูกตองตามวิธีการ
ตางๆ หากมีการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณดานอวกาศที่มีผลกระทบตอประชาชน  
   ประชาชน ภาคเอกชนจะไดรับการอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการอวกาศมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ  

  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเพียงใด  
   การทํายุทธศาสตร นโยบายอวกาศมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ โดย
จะตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับทิศทางของโลกอยางยั่งยืน 
  
   การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอย
เพียงใด 
   การตราพระราชบัญญัติกิการอวกาศ พ.ศ. .... มีเปาหมายในการสงเสริมสงเสริมและ
ชวยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยผูดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยเฉพาะ
ภาคเอกชน ซึ่งอาจไดรับสิทธิประโยชนและการสนับสนุน เชน เงิน วัสดุอุปกรณ การสนับสนุนดานวิชาการและ
เทคโนโลยี ซึ่งจะชวยลดตนทุนและสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจการอวกาศ 

   ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด................ 
   หากมีการกําหนดนโยบาย สงเสริม และกํากับอยางชัดเจน รวมถึงดําเนินการตาม
เปาหมาย จะกอใหเกิดประโยชนกับประเทศ ทั้งดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
การใชประโยชนเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ 

   และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 
   สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการคนควา วิจัยวิทยาการ
อวกาศ การสํารวจอวกาศ และโครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาการอวกาศ 

  ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 
   การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะลดความซ้ําซอนกันเอง และลดความซ้ําซอนกับ
ภาคเอกชน ชวยลดงบประมาณ ระยะเวลา และตนทุนในการดําเนินงานของภาครัฐ 

   สามารถที่จะลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 
   หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว สามารถที่จะลดงบประมาณแผนดินไดมาก     
ในเรื่องของการบูรณาการการดําเนินงานดานอวกาศ การวางแผน กําหนดเปาหมาย และดําเนินการที่เกิดประโยชน
สูงสุดกับประเทศ 

  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคม
จะไดรับ ไดแก 



   สํานักงานกํากับกิจการอวกาศมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนการพัฒนากิจการอวกาศเสนอตอคณะกรรมการ  

 ๕.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ไมมี โดยกฎหมายนี้จะชวยเติมเต็มการดําเนินกิจการอวกาศของภาคเอกชนที่ยังไมมีหนวยของ
รัฐใดทําหนาที่รับผิดชอบ 

 ๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ 
  ภารกิจตามพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ เปนการกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการ และ
กํากับการดําเนินกิจการโดยสํานักงาน ซึ่งไมไดสรางภาระหนาที่ใหกับประชาชน แตเปนชวยการปกปองประชาชนใน
กรณกีารเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณดานอวกาศที่มีผลกระทบตอประชาชน 

๖. ความพรอมของรัฐ 

 ๖.๑ ความพรอมของรัฐ 
  (ก) กําลังคนที่คาดวาตองใช คือ ๖๐ อัตรา  

  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ท่ีจําเปนตองม ี
   ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาตางๆ ไดแก ดานเศรษฐศาสตร นโยบายและการวางแผน 
สังคมศาสตร รัฐศาสตร บริหาร วิทยาศาสตร ดานกฎหมาย วิศวกร และอื่นๆ เพื่อใหครอบคลุมการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาวในทุกมิติของเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายกับเอกชนในการ
กํากับกิจการอวกาศของประเทศ 

  (ค) งบประมาณที่คาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย 
   จะใชงบประมาณในชวงระยะ ๕ ปแรก ประมาณ ๑,๔๐๐ ลานบาท ซึ่งประกอบดวย 
คาใชจายดานบุคลากร คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับกิจการอวกาศ งบประมาณที่ใช
ในการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาดานนโยบายอวกาศ คาใชจายในการจัดประชุมและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 
คาใชจายในการสงเสริมทําความเขาใจกฎหมาย และเงินกองทุนสําหรับการสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ 

 ๖.๒ ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร  
  คณะทํางานใหคําปรึกษาในดานภารกิจ อํานาจและหนาที่รางโครงสรางองคการอวกาศแหงชาติ 
โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยที่ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไดพิจารณาภารกิจ อํานาจและหนาที่ของหนวยงานภายใต (ราง) พระราชบัญญัติกิจการ
อวกาศ พ.ศ. .... โดยหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นจะตองใหความสําคัญกับหนาที่ที่จะตองดําเนินการ ไมมีหนาที่ซ้ําซอนกับ
หนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีการดําเนินการอยูแลวในปจจุบันสวนกระบวนการภายในเปนเรื่องความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของหนวยงานเองจะเปนผูกําหนด ซึ่งเมื่อ (ราง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช
ผูรับผิดชอบที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายจะไปดําเนินการจัดตั้งหนวยงานสํานักงานกํากับกิจการอวกาศแหงชาติ ให
สอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ตอไป 



 ๖.๓ วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
   วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย มีดังนี้ 
   มีการเปดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ราง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ฉบับนี้
ผานชองทางตางๆ เชน เปดรับฟงผานเว็บไซต การจัดสัมมนารับฟงความเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชน  
   การเขาถึงขอมูลของประชาชน 
   มีการเปดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ราง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ฉบับนี้
ผานเว็บไซตของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (www.gistda.or.th)  
 

๗. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 

 ๗.๑ มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานกับหนวยงานนั้นอยางไร 
  มีหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจใกลเคียงกันคือ กองกิจการอวกาศ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 ๗.๒ มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยอื่นหรือไม อยางไร 
  ไมม ี

 ๗.๓  มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร 
  มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานปฏิบัติดานอวกาศ ในการกําหนดนโยบายอวกาศ 
และบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการสงเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ 

 ๗.๔ ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก นายกรัฐมนตรี 
  

๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ 
 ๘.๑ ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม 
  ระบบการทํางานที่กําหนดตามรางกฎหมายนี้ กําหนดไวในรูปแบบ "คณะกรรมการ" เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส คุมคา มีสวนรวม และยุติธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ มีหัวหนาสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ  

 เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 ๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ 
  ๘.๒.๑ การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง แตละขั้นตอนใชเวลา
การดําเนินการเทาใด 



  มีการเปดเผยตามระเบียบที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด  

  ๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติ
ธรรมอยางไร 
   ไมม ี

  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร 
   ไมม ี

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง 
  มีระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกําหนดระเบียบใหมีการตรวจสอบภายใน และ
กําหนดใหมีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด 
  รวมถึงนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกผูอํานวยการมาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทํา
รายงานเสนอ และมีอํานาจสั่งยับยั้งปรับปรุงหรือแกไขการกระทําของสํานักงานที่เห็นวาขัดตอกฎหมาย หรือ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา รวมทั้งนโยบายและแผนกิจการอวกาศ 

  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร 
   มีระบบการตรวจสอบภายใน (มาตรา ๔๓)  

  ๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 
   ไมม ี

๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 

 ๙.๑ ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม 
  มีแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ประกอบดวย 
  (๑) หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตรวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาธรรมเนียมการดําเนินกิจกรรมอวกาศ 
  (๒) หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ 
  (๓) มาตรการสงเสริมและชวยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศ 
  (๔) หลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ รวมถึงการปฏิบัติการของพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติการ 

 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐ หรือเพ่ิมภาระ แกบุคคล
เกินสมควรอยางไร 
  ไมม ี

๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 
   มีการรับฟงความคิดเห็น    ไมมีการรับฟงความคิดเห็น 

 ๑๐.๑ ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็น 
  หนวยงานภาครัฐ 



 สํานักงบประมาณ 
 สํานักงาน ก.พ.ร.  
 สํานักงาน ก.พ.  
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก  
(๑) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๒)  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) 
(๓)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(๔) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(๕) กระทรวงกลาโหม 
(๖) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
(๗) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ 

  ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ 
   ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ 
   ประชาชนทั่วไป …………………………………………….. 
   องคกรอื่น ๆ เชน  

กลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น หนวยงาน (หนวย) 
ภาครัฐ ๒๖ 

ภาคเอกชน ๑๓ 
สถาบันการศึกษา ๓ 

อื่นๆ ๑ 
รวมทั้งหมด ๔๐ 

 

 ๑๐.๒ มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร 
  มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนผานเว็บไซตของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 ๑๐.๓ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  จัดทํา   ไมมีการจัดทํา 

 ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้ 
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 
 พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น 
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกีย่วของในแตละประเด็น 



 คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําราง
กฎหมาย 

 ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ เสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีฯ แลว  
 
 

ลงชื่อ   
  (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน) 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 .............../........................../.................. 

 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กองกิจการอวกาศแหงชาติ 

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๖๒    ๐ ๒๑๔๑ ๔๔๙๓   และ  ๐ ๒๑๔๑ ๔๔๙๕  

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๗และ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๐๓ 


