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ค าน า 

โครงการวิจัยการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียมสื่อสารนี้ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ

กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศและดาวเทียมของประเทศไทยพร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายประกอบในภาพรวม

(Explanatory note) ว่า ท าไมร่างพระราชบัญญัตินี้จึงบัญญัติเรื่องนั้นขึ้นมา ค าอธิบายนี้จะช่วยท าความเข้าใจ

ว่าหลักกฎหมายแต่ละเรื่องมีที่มาหรือเหตุผลรองรับอย่างไร ท าไมร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องรับรองด้วยและ

ค าอธิบายรายมาตรา โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งกฎหมายอวกาศที่อยู่ในรูปของสนธิสัญญา ตราสารระหว่าง

ประเทศต่างๆและกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของประเทศต่างๆ และประเด็นปัญหาต่างๆในเรื่องของ

ดาวเทียมของประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศและดาวเทียมสื่อสาร

ของประเทศไทย  

ในท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนท าวิจัยในครั้งนี้และกรุณารับเป็น

เจ้าภาพในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยคณะผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม

ประชุมมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับ

สมบูรณ์เล่มนี้จะเป็นรากฐานและก้าวส าคัญส าหรับการต่อยอดงานร่างกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศและ

ดาวเทียมของประเทศไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้ นีล อาร์มสตรองเคยกล่าวว่า “A small step for a man 

but a giantleap for mankind.”คณะผู้วิจัยอยากจะกล่าวเช่นกันว่าร่างกฎหมายนี้เป็น “A small step for 

mankind but a giant leap for Thailand.”คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกฎหมายนี้จะเป็นกรอบทาง

กฎหมายส าหรับพัฒนาและส่งเสริมกิจการอวกาศของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไปอันจะเป็นคุณูปการ

อย่างมากส าหรับประเทศไทย 

      

     (ศาสตราจารย์ ดร ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช) 

 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทที่1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ. 1967 (Outer Space Treaty 1967) 

และข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าในอวกาศ 

(Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects 

Launched into Outer Space)  โดยที่ประเทศไทยยังมิได้ตรากฎหมายอนุวัติการความตกลงระหว่าง

ประเทศทั้งสองแต่ประการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ 6 ของอนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ. 1967 ที่

บัญญัติให้รัฐจะต้องอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องในกิจการอวกาศที่ด าเนินการโดยเอกชน แต่ ณ 

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยยังมิได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องในกิจการ

อวกาศ การที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการการอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องในกิจการอวกาศ 

ท าให้นโยบายที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนากิจการอวกาศในด้านต่างๆเป็นไปได้ยากยิ่งเนื่องจากขาดความ

ชัดเจนทางกรอบของกฎหมายมารองรับในกิจการอวกาศด้านต่างๆ เช่น การเปิดเสรีเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร 

การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาลงทุนเกี่ยวกับดาวเทียม remote sensing เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารมานานแล้วและก าลังเข้าสู่ยุค

ระบบใบอนุญาต รวมถึงอนาคตหากว่าประเทศไทยจะมีนโยบายเปิดเสรีด้านดาวเทียมสื่อสาร  แต่ปัจจุบันนี้

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษายกร่าง

กฎหมายแม่บทอวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศไทยเป็นการเฉพาะเพ่ือรองรับการพัฒนากิจการ

อวกาศและการอนุญาตและควบคุมก ากับกิจการดาวเทียมของประเทศไทยในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกร่างกฎหมายแม่บทอวกาศและกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย พร้อมบันทึกวิเคราะห์สรุป

รวมทั้งการจัดท าค าอธิบายส าหรับหลักการและเหตุผลประกอบบทบัญญัติต่างๆของกฎหมาย 

1.3  ขอบเขตกำรด ำเนินงำนและศึกษำ 

(1) จัดท ากรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการศึกษาเพ่ือยกร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศและ

กิจการดาวเทียมของประเทศไทย 

(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกพันที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
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สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

อวกาศและกิจการดาวเทียม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลในด้านกิจการอวกาศและ

กิจการดาวเทียมของชาติอ่ืน อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีและอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

(3)  ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

อย่างน้อยในเรื่องสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี เพ่ือการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

โดยใช้แนวทางการตรวจสอบดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่างกฎหมายว่าด้วยอวกาศและกฎหมายว่าด้วยกิจการ

ดาวเทียมของประเทศไทย 

3.2 ยกร่างกฎหมายว่าด้วยอวกาศและกฎหมายว่าด้วยกิจการดาวเทียมของประเทศไทย 

3.3 ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

3.4 ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

3.5 ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า 

3.6 ความพร้อมของประเทศไทยในการบังคับใช้กฎหมาย 

3.7 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการกับหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน 

 (4)  ยกร่างกฎหมายแม่บทส าหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องหน่วยงานผู้ใช้อ านาจหน้าที่

ตามกฎหมายรวมทั้งอ านาจหน้าที่  ระบบความรับผิด ระบบการจดทะเบียนวัตถุอวกาศและการให้          

ความช่วยเหลือและส่งกลับมนุษย์อวกาศและวัตถุอวกาศที่ตกลงมาในประเทศเพ่ือให้การด าเนินการ

ภายในประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลงระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนพันธะสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและกิจการดาวเทียมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(5) ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการดาวเทียมของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเรื่องโครงสร้างการบริหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ เช่น หน่วยงานก าหนดนโยบายด้านอวกาศและดาวเทียม หน่วยงานที่ด าเนินการ

ตามกระบวนวิธีและประสานงานคลื่นความถี่ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ เช่น   

การอนุญาตให้ใช้ข่ายงานดาวเทียมในชื่อของประเทศไทย การอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม การประสาน

คลื่นความถี่ทั้งในและระหว่างประเทศตลอดจนการก ากับดูแลกิจการดาวเทียม 

(6) จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปในการเสนอให้มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจัดท าค าอธิบายส าหรับหลักการและ

เหตุผลประกอบบทบัญญัติต่างๆ 
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(7) จัดให้มีการประชุมท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน 2 ครั้ง คือการประชุมกลุ่มย่อย (focus 

group) และ การประชุมรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย 

(8) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ โดยน าผลการจัดประชุมมาประกอบรายงานการศึกษา 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดเพื่อยกร่ำงกฎหมำยอวกำศและกิจกำรดำวเทียมของประเทศไทย 

 

2.1 ข้อพิจำรณำเบื้องต้น 

ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากดาวเทียมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสาร 

(Satellite communications) ดาวเทียมเพ่ือการส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote sensing) ดาวเทียมระบุ

พิกัดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) ระบบดาวเทียมน าร่อง (Global Navigation 

Satellite System: GNSS) เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมประเภทต่างๆในอวกาศนี้ ถือว่าเป็น

กิจกรรมอวกาศแห่งชาติตามความหมายของอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ. 1967 ข้อบทที่ 6 ซึ่งก าหนดให้รัฐจะต้อง

รับผิดชอบในทางระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบที่ว่านี้น าไปสู่การบังคับให้รัฐมีหน้าที่ต้องอนุญาตและ

ควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องของกิจการอวกาศที่ด าเนินการโดยเอกชน  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมา

ประเทศไทยจะได้ส่งดาวเทียมหลายดวงขึ้นไปโคจรในอวกาศและยังมีโครงการที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรใน

อวกาศอีกในอนาคต แต่ ณ ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศและกิจการ

ดาวเทียมทั้งๆที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ. 1967 และอนุสัญญาว่าด้วยการ

ช่วยเหลือนักบินอวกาศและการส่งคืนวัตถุอวกาศมานานหลายปีแล้ว 

นอกจากนี้ หากประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนากิจการอวกาศและดาวเทียมให้เจริญ

รุดหน้าแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียมเพื่อการส ารวจข้อมูลระยะไกลก็ตาม ความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี

กฎหมายแม่บทอวกาศและดาวเทียมเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต เนื่องจากข้อบทที่ 6 ของ

อนุสัญญาอวกาศ ค.ศ. 1967  บังคับว่า การด าเนินการกิจการอวกาศโดยเอกชนจะต้องได้รับการอนุญาตและ

ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยรัฐภาคี และข้อบทที่ 7 ก าหนดให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในทางระหว่างประเทศ

ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากิจการอวกาศนั้นจะด าเนินการโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ฉะนั้น 

หากประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนากิจการอวกาศในด้านต่างๆ การตรากฎหมายแม่บทอวกาศจะ

เป็นประโยชน์ในการวางกรอบทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการอนุญาตและการก ากับดูแลอย่าง

ต่อเนื่องกิจการอวกาศของภาคเอกชน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะมีผลท าให้รัฐบาลไทย

เป็นผู้รับผิดชอบในทางระหว่างประเทศ  

ปัจจุบันนี้ หลายประเทศทั้งที่เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ (Space faring nations) และประเทศที่

นโยบายที่จะส่งเสริมกิจการอวกาศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่างให้ความส าคัญกับการตรากฎหมายแม่บทอวกาศ 
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อีกท้ังองค์การสหประชาชาติก็ได้มีข้อมติเก่ียวกับแนวทางในการจัดท ากฎหมายแม่บทอวกาศอีกด้วย ปัจจุบันมี

ประมาณ 20 ประเทศที่ได้ตรากฎหมายแม่บทอวกาศแล้ว ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนก็เริ่มให้

ความส าคัญกับกฎหมายแม่บทอวกาศแล้ว เช่น ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ลงนาม Indonesia Space 

Act เมื่อค.ศ. 2013 ส่วนประเทศมาเลเซียก็อยู่ในระหว่างการจัดท ากฎหมายแม่บทอวกาศและคาดว่าจะส าเร็จ

ในไม่ช้านี้ ฉะนั้น หากประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนากิจการอวกาศให้ทัดเทียมกับประเทศ

เพ่ือนบ้านแล้ว การมีกรอบทางกฎหมายจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย

ให้เกิดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.2 กิจกำรอวกำศและดำวเทียมของประเทศไทยกับอนุสัญญำที่เกี่ยวกับกฎหมำยอวกำศ 

อนุสัญญากฎหมายอวกาศไม่ได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า  “กิจกรรมแห่งชาติในอวกาศ” 

(national activities in outer space) อย่างไรก็ดี เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ากิจกรรมแห่งชาติในอวกาศมี

ความหมายกว้าง กิจกรรมใดๆในอวกาศล้วนตกอยู่ภายใต้ข้อบทที่ 6 ซึ่งเก่ียวกับความรับผิดชอบในทางระหว่าง

ประเทศของรัฐและการอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องของกิจการอวกาศที่ด าเนินการโดยเอกชน ฉะนั้น 

ค าว่า  “กิจกรรมแห่งชาติในอวกาศ” จึงครอบคลุมถึง การส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศ การควบคุมดาวเทียม 

การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม การส ารวจอวกาศ1   การโคจรของวัตถุอวกาศอย่างดาวเทียม หรือสถานีอวกาศ 

เป็นต้น  ฉะนั้น การส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศและใช้ประโยชน์จากดาวเทียมประเภทต่างๆของประเทศไทย    

จึงอยู่ในความหมายของค าว่า “กิจกรรมแห่งชาติในอวกาศ” ตามความหมายของข้อบทที่ 6 ของอนุสัญญา

กฎหมายอวกาศแล้ว ยิ่งกว่านั้น กิจกรรมแห่งชาติในอวกาศของประเทศไทยยัง เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาต่างๆ 

(ทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคีและยังมิได้เป็นภาคี แต่ในอนาคตประเทศไทยอาจให้สัตยาบันได้) ที่เกี่ยวกับ

กฎหมายอวกาศหลายด้าน โดยจะขอแยกการพิจารณาดังนี้ 

1) อนุสัญญำกฎหมำยอวกำศ ค.ศ. 1967 

 ภายใต้อนุสัญญากฎหมายอวกาศ กิจกรรมอวกาศ เช่น การส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ หากเป็นการ

ด าเนินการของเอกชนแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยรัฐ และในกรณีที่เกิดความ

เสียหายระหว่างประเทศขึ้นแล้ว รัฐเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ แม้ว่าเอกชนจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง  ๆ ของ

ดาวเทียม หรือมีส่วนร่วมการในส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศก็ตาม ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยส่ง

ดาวเทียมไทยคมขึ้นสู่วงโคจรอวกาศหลายดวงแล้ว โดยบริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท์ จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งในขณะนั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแม่บทอวกาศที่วาง

                                                           
1 Hobe, Schmidt, Tedd and Schrogl(ed.), Cologne Commentary on Space Law: Volume 1 Outer Space 
Treaty, (Germany:Carl Heymanns Verlag,2009),  p. 109 
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หลักเกณฑ์ในการควบคุมอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา

สัมปทาน  

ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ หากสัญญาสัมปทานด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญา

สัมปทานดาวเทียมไทยคม) ได้สิ้นสุดลง ในพ.ศ. 2564  และหันมาใช้ระบบใบอนุญาตแล้ว ประเทศไทยมี

กฎหมายรองรับการขอใบอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องของการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารของ

เอกชนรวมถึงดาวเทียมประเภทอื่นๆในอนาคตมากน้อยเพียงใด  การมีกฎหมายแม่บทอวกาศจะช่วยลดปัญหา

เรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายแม่บทอวกาศจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการได้รับใบอนุญาตซึ่งจะมีทั้ง

ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความพร้อมทางการเงินและทางเทคนิครวมทั้งการก าหนดให้ผู้ขอใบอนุญาต

จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความมั่นคง พันธกรณีระหว่างประเทศ แผนบรรเทาขยะอวกาศ เป็นต้น 

2) อนุสัญญำว่ำด้วยควำมรับผิด ค.ศ. 1972 

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด รัฐที่ปล่อยวัตถุอวกาศ ( launching state) จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบใน

ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งความหมายของค าว่า “launching state” ตามอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดนั้นมี

ความหมายกว้าง คือ รัฐที่อนุญาตให้ใช้ดินแดนในการปล่อยวัตถุอวกาศ รัฐที่จัดหาวัตถุอวกาศ รัฐที่อ านวย

ความสะดวกในการปล่อยวัตถุอวกาศ ฉะนั้น ประเทศไทยอาจอยู่ในข่ายที่จะอยู่ในฐานะเป็น launching state 

ได้   

อนึ่ง แม้ว่าประเทศไทยจะยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญานี้ก็ตาม แต่ก็มีรัฐภาคีประมาณ 90 ประเทศ การ

เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาคมระหว่างประเทศว่า เมื่อเกิด

ความเสียหายจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศแล้ว รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ การพิจารณาการเข้าเป็น

ภาคีอนุสัญญาสามารถพิจารณาได้สองแง่มุม คือในแง่มุมที่ประเทศไทยอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ 

เนื่องจากการส่งดาวเทียมของประเทศไทยได้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเกิดบนพ้ืนผิวโลกหรือระหว่างโคจรใน

อวกาศ หรือตกสู่บนพ้ืนผิวโลก และอีกแง่มุมหนึ่งคือ กรณีที่ประเทศไทยเป็นผู้เสียหายจากชิ้นส่วนของ      

วัตถุอวกาศ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญานี้ก็จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้กลไกของอนุสัญญานี้เรียกร้องให้ 

launching state รับผิดในทางระหว่างประเทศได้ 

 ฉะนั้น หากรัฐบาลไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยแล้ว 

การเตรียมการให้สัตยาบันอนุสัญญานี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้และการตรากฎหมายแม่บทอวกาศยัง

สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญานี้ได้ด้วย หากว่า

ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวในอนาคต 
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3) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรจดทะเบียนวัตถุอวกำศ ค.ศ. 1975 

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ รัฐภาคีมีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนวัตถุอวกาศเมื่อรัฐได้

ส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่วงโคจรของโลกหรือเหนือวงโคจรของโลก และรัฐภาคีจะต้องแจ้งถึงการจดทะเบียนด้วย 

4) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรช่วยเหลือนักบินอวกำศและกำรคืนวัตถุอวกำศ ค.ศ. 1967 

ภายใต้อนุสัญญานี้ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องช่วยเหลือนักบินอวกาศที่ประสบภัยและการส่งคืนวัตถุ

อวกาศให้แก่รัฐที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศนั้น  ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญานี้ด้วย แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ

พันธกรณีที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้แต่อย่างใด หากพิจารณาในแง่ผู้ประกอบการกิจการอวกาศที่เป็นเอกชน 

การได้คืนวัตถุอวกาศจะเป็นประโยชน์อยู่สองกรณีคือ เป็นประโยชน์ส าหรับการพิจารณาเรื่องประกันภัยและ

เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ2 ฉะนั้น การตรากฎหมายแม่บทอวกาศซึ่งมีบทบัญญัติ

เรื่องการจดทะเบียนและการส่งคืนวัตถุอวกาศนั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง

ดังกล่าวอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารนี้  จะได้พิจารณาเพ่ิมเติมตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่

ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ธรรมนูญและอนุสัญญาแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU Constitutionand 

Convention) 

ธรรมนูญและอนุสัญญานี้เป็นเอกสารตั้งต้นของการจัดตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่รัฐ

ภาคีอันได้แก่ประเทศต่างเกือบทั่วโลกได้ให้สัตยาบันเอาไว้ เพ่ือรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐภาคี และเพ่ือความ

ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนากิจการโทรคมนาคม ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมสื่อสารนั้น รั ฐสมาชิก

ต้องค านึงว่า คลื่นความถี่วิทยุและวงโคจรดาวเทียมใดๆ (any associated orbits) รวมถึงวงโคจรดาวเทียม

ค้างฟ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัด จึงต้องใช้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิผล และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ” 

2) ข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Radio Regulations)  

ข้อบังคับวิทยุนี้ เป็นตราสารความตกลงที่ เ พ่ิมเติมจากธรรมนูญและอนุสัญญาข้างต้น โดยมี

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้มีการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุและวงโคจร

ดาวเทียมอย่างสมเหตุสมผล  การประกันให้มีความคุ้มครองจากการรบกวนคลื่นความถี่ซึ่งจัดไว้เพ่ือความ

ปลอดภัยและส าหรับกรณีการประสบภัยพิบัติ รวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขกรณีการรบกวน

                                                           
2Frans von der Dunk, The International  Law of Outer Space and Consequences at the National Level for 
India: Towards an Indian National Space Law, Indian Yearbook of International Law and Policy, 2009, p. 
140 
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คลื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในปฏิบัติการอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

ของการให้บริการวิทยุคมนาคม และการจัดหาและวางข้อก าหนดส าหรับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในด้านวิทยุ

คมนาคม 

2.3 กำรเพิ่มข้ึนของบทบำทบริษัทเอกชนในกิจกำรอวกำศและดำวเทียมสื่อสำร 

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการเตรียมการจัดท ากฎหมายแม่บทอวกาศคือ ปัจจุบันกิจการ

อวกาศถูกท าให้เป็นเชิงการค้าพาณิชย์มากข้ึนเรื่อยๆ ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญมากท้ังในขั้นตอนของการผลิต

ชิ้นส่วนต่างๆของดาวเทียม การให้บริการยิงจรวดเพ่ือปล่อยดาวเทียมประเภทต่างๆขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ การ

ให้บริการด้าน remote sensing การร่วมลงทุนกับภาครัฐ (Public/Private Partnership: PPP) ในการผลิต

ดาวเทียม GNSS3 รวมถึงการให้บริการทัวร์อวกาศ (Space tourism) แต่อนุสัญญากฎหมายอวกาศกลับใช้

เฉพาะแต่รัฐเท่านั้น มีเพียงข้อบทที่ 6 ของอนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ.1967 เท่านั้นที่ก าหนดพันธกรณีให้

รัฐภาคีจะต้องอนุญาตและควบคุมก ากับอย่างต่อเนื่องกิจการอวกาศที่ด าเนินการโดยเอกชน แต่ข้อบทดังกล่าว

ก็มิได้ก าหนดรายละเอียดว่าการอนุญาตและควบคุมก ากับอย่างต่อเนื่องนั้นท าอย่างไร ปล่อยให้เป็นดุลพินิจที่

รัฐภาคีจะก าหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายภายในของตน ฉะนั้น หากประเทศไทยมีนโยบายที่จะเปิดน่านฟ้า

เสรี หรือต้องการส่งเสริมกิจการอวกาศในเชิงพาณิชย์มากขึ้น การเตรียมการร่างกฎหมายแม่บทอวกาศจะเป็น

กรอบทางกฎหมายที่จะช่วยให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนกิจการอวกาศได้เป็นอย่างดีและยังเป็น

กรอบทางกฎหมายให้ภาคเอกชนปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาและตราสาร

ระหว่างประเทศอีกด้วย 

นอกจากนี้ที่ผ่านยังมีปัญหาความทับซ้อนในการก าหนดนโยบายในกิจการสื่อสารโทรคมนาคมด้าน

กิจการดาวเทียมระหว่างหน่วยงานก าหนดนโยบาย (กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมMinistry 

of Digital Economy and Society) และหน่วยงานอิสระ (กสทช.) และการก ากับดูแลที่ไม่รองรับกับ

เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อประกอบกับการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติ ท าให้เกิด

ความสับสนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระหว่างความเป็นอิสระในการก ากับดูแล

กับความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุที่ความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ก ากับดูแลนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระอย่างเต็มที่โดยไม่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน การเพ่ิมความ

เป็นอิสระให้กับหน่วยงานก ากับดูแลมากเกินไปน าไปสู่ข้อวิตกกังวลว่าจะเกิดความสับสนในเรื่องการแบ่งแยก

อ านาจ (Separation of Powers) ได้ในบางประเทศ ในประเด็นนี้มีบทเรียนส าคัญของความเป็นอิสระมาก

                                                           
3Frans von der Dunk, Fundamental Provisions for National Space Laws, published in Meeting international 
responsibilities and addressing domestic needs,Viena,2006, p. 92 
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เกินไปของหน่วยงานก ากับดูแลในแคนาดา หรือที่เรียกว่า “Governments in Miniature” กล่าวคือ 

หน่วยงานก ากับดูแลที่มีอิสระมากจนกลายเป็นรัฐบาลขนาดย่อมๆที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในตัวเองโดยไม่ต้องฟัง

เสียงของรัฐบาลกลางหรือภาคส่วนต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนด้าน

ก ากับดูแลในกิจการอวกาศและกิจการสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน  โดยเฉพาะเมื่อมีการก ากับดูแล 

“ดาวเทียม” ในฐานะที่เป็น “วัตถุอวกาศ” ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการก ากับดูแลการใช้คลื่น

ความถี่ของดาวเทียมนั้นในฐานะท่ีเป็นกิจการสื่อสารประเภทหนึ่งของประเทศไทยด้วย 

2.4 แนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยแม่บทอวกำศและกิจกำรดำวเทียม 

 การยกร่างกฎหมายแม่บทและกิจการดาวเทียมนี้ ได้อาศัยสามแนวทาง ดังนี้  

แนวทางแรก การยกร่างได้ค านึงถึงหลักการส าคัญๆของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอวกาศ 4 

ฉบับได้แก่ 1. สนธิสัญญาหลักการควบคุมการด าเนินกิจกรรมของรัฐในการส ารวจและใช้อวกาศรวมถึงดวง

จันทร์และเทหวัตถุบนท้องฟ้า (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and other Celestial Bodies) 2. 

ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ  3. 

อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ในปี ค.ศ. 1972 4. อนุสัญญาจด

ทะเบียนวัตถุที่ส่งเข้าสู่อวกาศ ในปี ค.ศ. 1975 รวมทั้งธรรมนูญและอนุสัญญาแห่งสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ (ITU Constitution and Convention) และข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (ITU Radio Regulations) ด้วย 

แนวทางที่สอง ผู้ร่างค านึงถึงตราสารระหว่างประเทศอีกสองฉบับเป็นแนวทางในการยกร่าง คือ the 

Sofia Guidelines for A Model Law on National Space Legislation of the International Law 

Association และ UN Recommendations on national legislation relevanttothepeaceful 

exploration and use of outer space ของ คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศในทางสันติ (United 

Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: UNCOPUOS) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หลักการส าคัญที่เป็น building blocks อย่างเรื่องการอนุญาตและการควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ความ

รับผิด การท าประกันภัย การบรรเทาขยะอวกาศเป็นต้น 

แนวทางที่สาม นอกจากตราสารระหว่างประเทศสองฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ยกร่างยังได้ศึกษากฎหมาย

เปรียบเทียบ (Comparative study) กับกฎหมายแม่บทกฎหมายอวกาศและดาวเทียมของประเทศต่างๆว่า

ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรมีสาระส าคัญเรื่องใดบ้าง โดยการศึกษากฎหมายของต่างประเทศนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้ง
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บทที่ 3 

แผนงำนด ำเนินกำรศึกษำ 

วิธีการด าเนินการท าวิจัยนั้นแบ่งเป็นขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี้ 

1.ขั้นตอนของการจัดท ากรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการศึกษาเพ่ือยกร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาติและกิจการดาวเทียมของประเทศไทย ในขั้นตอนนี้จะอธิบายเหตุผลความ

จ าเป็นว่าท าไมประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายดังกล่าว เนื้อหาสาระที่กฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาติและ

กิจการดาวเทียมควรมีประเด็นใดบ้าง เป็นต้น ส่วนวิธีการด าเนินการนั้นจะเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

(documentary research) เป็นหลัก โดยจะศึกษาอนุสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศพ้ืนฐาน รวมทั้งตรา

สารระหว่างประเทศอ่ืนๆประกอบด้วย เช่น Space Debris Mitigation Guidelines of the United 

Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space นอกจากศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่

เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย

แม่บทอวกาศแห่งชาติและกฎหมายดาวเทียมสื่อสารอีกด้วย 

2. ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามนั้น 

คณะผู้วิจัยจะศึกษาอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศได้แก่ Treaty on Principles Governing the 

Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and other 

Celestial Bodies, Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the 

Return of Objects Launched into Outer Space, Convention on Registration of Objects 

Launched into Outer Space,และ Convention on International Liability for Damage Caused by 

Space Objects นอกจากอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาตราสารระหว่างประเทศ

อ่ืนๆที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศด้วย เช่น Space Debris Mitigation Guidelines of the United Nations 

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space,Convention relating to the Distribution of 

Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite 1974 ส่วนกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการก ากับดูแลกิจการอวกาศและกิจการดาวเทียม คณะผู้วิจัยจะศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา4 

ออสเตรเลีย5เบลเยี่ยม6 อังกฤษ7 ยูเครน8 โดยคณะผู้วิจัยจะศึกษาทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิคือจากตัวบทกฎหมาย

ต่างๆของต่างประเทศรวมทั้งศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมิคือบทความและต าราจากต่างประเทศด้วย 

                                                           
4 United States Code, United States Code, Title 51 - National and Commercial Space Programs 
5 Space Activities Act 1998 และ Space Activities Regulations 2001 
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3. เมื่อศึกษาทั้งจากตัวบทกฎหมายของประเทศต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับจากเอกสารวิชาการ

ต่างๆที่อยู่ในรูปของบทความและต าราแล้ว คณะผู้วิจัยจะยกร่างกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติและ

กฎหมายกิจการดาวเทียมของประเทศไทย9รวมถึงการท าค าอธิบายส าหรับหลักการและเหตุผลประกอบ

บทบัญญัติต่างๆของกฎหมาย เมื่อยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะผู้วิจัยจะจัดรับฟังการประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus group) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้

เสีย (Stakeholder) หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยจะได้ประมวลข้อคิดเห็นดังกล่าวน ามาปรับปรุงร่างกฎหมายให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

                                                                                                                                                                                     
6 Law on the Activities of Launching, Flight Operations or Guidance of Space Objects 
7 The Outer Space Act 1986 
8 Law of Ukraine of 15 November 1996: Ordinance of the Supreme Soviet of Ukraine on Space Activity: 
Section I: General Provisions, Law of Ukraine of 15 November 1996: Ordinance of the Supreme Soviet of 
Ukraine on Space Activity: Section III: General Requirements Imposed on Space Facilities 
9ตามที่ระบุไว้ใน TOR ข้อที่ 4.4และ 4.5 
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ตำรำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                     

TOR ข้อ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.จัดท ากรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการศึกษาเพ่ือยกร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

อวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศไทย 

 

4.1         

2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกพันที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา 

อนุสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับอวกาศและกิจการดาวเทียม 

3.ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายอย่างน้อยในเรื่อง

สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี เพ่ือการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้ได้ประโยชน์

สูงสุดต่อประเทศ 

4. จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 

4. 2,4. 3 

แ ล ะ จั ด

ป ร ะ ชุ ม

กลุ่มย่อย

ตามข้อที่ 

4.7.1 

        

5. ยกร่างกฎหมายอวกาศแม่บท 

6. ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการดาวเทียมของประเทศไทย 

7.จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปในการเสนอให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท า

4.1-4.6         
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ค าอธิบายส าหรับหลักการและเหตุผลประกอบบทบัญญัติต่างๆและจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย 

8. สรุปผลการประชุมทั้ง 2 ครั้งและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยแม่บทอวกำศแห่งชำติ 

 

4.1 ควำมเป็นมำ 

 

งานวิจัยนี้ประสงค์ให้คณะผู้วิจัยยกร่างกฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาติ (National Space 

Law) อย่างที่หลายประเทศได้มีการพัฒนากฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักการพ้ืนฐาน

ต่างๆไว้อย่างครอบคลุมส าหรับกิจกรรมอวกาศ (Space activities) ตั้งแต่เรื่องการออกใบอนุญาต 

การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ การก าหนดความรับผิดและสิทธิไล่เบี้ย การท าประกันภัยแก่บุคคลที่สาม 

ระบบความปลอดภัย การโอนกิจการให้แก่บุคคลที่สาม เป็นต้น โดยหลักทั่วไปกฎหมายแม่บทอวกาศ

แห่งชาตินี้จะใช้กับกิจกรรมอวกาศทุกประเภท โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุอวกาศ รวมถึง 

ดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมแบบใด 

ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยสามารถสรุปเหตุผลความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องตรากฎหมายแม่บท

อวกาศแห่งชาติได้สามประการ ประการแรกคือ เหตุผลทางกฎหมาย กล่าวคือ ประเทศไทยได้เป็น

ภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐในการส ารวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศ 

รวมทั้งดวงจันทร์และเทห์ฟากฟ้าอ่ืน ค.ศ. 1967ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การ

ส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968 แต่จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยัง

ไม่มีกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาทั้งสองแต่ประการใด นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยควรเตรียมความ

พร้อมในการจัดท ากฎหมายภายในเพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศ

ต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ในปี ค.ศ. 1972 และอนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุที่ส่งเข้าสู่

อวกาศ ในปี ค.ศ. 1975 ในอนาคตด้วย 

ประการที่สองคือเหตุผลทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศโดย

ภาคเอกชนขยายตัวมากขึ้น เช่น การใช้ดาวเทียมสื่อสาร และกิจกรรมอวกาศอ่ืนๆรวมถึง Space 

tourism ซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายแม่บทอวกาศเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่

นักลงทุนว่าประเทศไทยมีมาตรการกฎหมายครอบคลุมเพียงพอที่จะรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านกฎหมายอวกาศและเพ่ือให้รัฐสามารถอนุญาตและก ากับดูแลความปลอดภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ประการที่สาม คือ เหตุผลทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน

กิจการอวกาศมานานแล้วทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลอยู่หลายองค์การ ในระดับภูมิภาค

ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Space Cooperation Organization  และ Asia 

Pacific Regional Space Agency Forum และ International Astronautically Federation, 

Committee on Space Research และ Group on Earth Observations  การมีกฎหมายแม่บท

อวกาศจะมีส่วนช่วยให้การก าหนดนโยบายและแผนงานด้านกิจการอวกาศของประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ร่างกฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาตินี้มีความส าคัญในฐานะที่เป็นกฎหมายอนุวัติการ

อนุสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 2 ฉบับคือ สนธิสัญญาว่าด้วยหลักการ

เกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐในการส ารวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศ รวมทั้งดวงจันทร์และเทห์ฟากฟ้า

อ่ืน ค.ศ. 1967 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อบทที่ 6 ของอนุสัญญาดังกล่าวบัญญัติให้รัฐภาคีมีหน้าที่

อนุญาตและควบคุมก ากับอย่างต่อเนื่องส าหรับกิจกรรมอวกาศ ฉะนั้น การตรากฎหมายอนุวัติการ

หลักการข้อนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศอีกฉบับหนึ่ งที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคีคือ ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศ

ที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968 นอกจากนี้แล้ว ยังมีประเด็นความรับผิดในทางระหว่างประเทศ

ส าหรับกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศและการจดทะ เบียนวัตถุ

อวกาศที่ส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศด้วย เพ่ือการเตรียมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอีกสองฉบับคือ 

อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ในปี ค.ศ. 1972 และ

อนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุท่ีส่งเข้าสู่อวกาศ ในปี ค.ศ. 1975 อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ งข้อ เสนอการปรั บปรุ งกฎหมาย เกี่ ยวกับดาว เที ยมสื่ อสาร 

(communications satellite) เป็นการเฉพาะ เนื่องจากประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากระบบการ

ก ากับดูแลโดยอาศัยการให้สัมปทานไปสู่ระบบการก ากับดูแลด้วยการออกใบอนุญาต แต่ยังไม่มีความ

ชัดเจนนักในกิจการสื่อสารดาวเทียม และยังไม่มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับดาวเทียมโดยตรง คงมี

เพียงแต่กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และองค์กรที่ท าหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น  โดย พ.ร.บ. 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.2553 บัญญัติให้ กสทช.มีอ านาจหน้าที่อนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  ซึ่ง “กิจการโทรคมนาคม” รวมถึง “กิจการซึ่งให้บริการดาวเทียม
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สื่อสาร” ด้วย  และมีอ านาจในการออกระเบียบหรือประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของก

สทช. กสทช.จึงมีอ านาจในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารได้ ด้วยเหตุนี้

การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายส าหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมจึงจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งกฎเกณฑ์ใน

ระดับระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตามให้

สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย  

 

4.2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

(1) เพ่ือก าหนดกรอบแม่บทการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา

กิจการอวกาศของประเทศและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนให้ด าเนินกิจกรรมด้านอวกาศ 

(2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ และการน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 (3) เพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอวกาศที่เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง

และมีระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 (4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านอวกาศ เพ่ือให้

มีความโปร่งใส 

 (5) เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศอย่างคุ้มค่า 

4.3 ควำมจ ำเป็น 

ด้านสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

 กิจการอวกาศเป็นภารกิจที่รัฐต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงทางการทหาร

และจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม การรับรู้ระยะไกลและภูมิ

สารสนเทศ การพยากรณ์อากาศ การบรรเทาสาธารณภัย การก าหนดต าแหน่งบนโลก การเกษตรและ

การส ารวจพื้นที่ แต่จากการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า งานด้านอวกาศของไทยกระจัดกระจายอยู่

กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายแห่งโดยขาดการประสานงานระหว่างกันท าให้เกิดความซ้ าซ้อน

ในการท างานบางเรื่อง ไม่มีความประหยัดจากขนาด และท าให้เสียเปรียบในการท าความตกลงต่างๆ 

นอกจากนี้ การขาดนโยบายหรือแผนแม่บทในภาพรวมของประเทศท าให้แต่ละหน่วยงานท างานเพ่ือ
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มุ่งตอบสนองเฉพาะวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยตรงและท า ให้ภารกิจส าคัญบางเรื่องซึ่งไม่ใช่

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานใดเลยถูกละเลยไป เช่น การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานด้านอวกาศ การขาดองค์กรกลางท าหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์กิจการอวกาศและแผนปฏิบัติ

งานในภาพรวมของประเทศท าให้งบประมาณถูกจัดสรรอย่างไม่มีทิศทาง กระจัดกระจาย ปราศจาก

พลังที่ก่อให้เกิดผลิตผลทางอ้อมที่เรียกว่า spill-over effect  

 กิจกรรมอวกาศนั้นมีอยู่หลากหลาย โดยครอบคลุมตั้งแต่ กิจการทางด้านการวิจัยและพัฒนา 

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ การส่งจรวด ดาวเทียมสื่อสาร ตลอดจนถึงการส่งมนุษย์

ขึ้นสู่อวกาศ ประโยชน์สาธารณะจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันสมบูรณ์ และสินค้าในระบบ

เศรษฐกิจต้องเป็นสินค้าเอกชนโดยสมบูรณ์ (มีลักษณะ rivalry และ exclusivity) หากเงื่อนไขทั้งสอง

ประการไม่เป็นจริง จะท าให้ประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น หน้าที่ของรัฐในอุดมคติ

จะต้องสร้างสภาพตลาดให้มีการแข่งขัน ส าหรับสินค้าเอกชน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีหน้าที่ผลิต

สินค้าสาธารณะในกรณีสินค้านั้นขาดลักษณะ rivalry และ exclusivity ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กิจกรรม

อวกาศเป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของเอกชน และของภาครัฐ ในขณะเดียวกันรัฐก็มี

บทบาทส าคัญอย่างมากในการผลิตสินค้าสาธารณะ ซึ่งจะท าให้ประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นอย่าง

สมบูรณ์  

 ทั้งนี้หากวิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภคหรือผู้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมอวกาศแล้วจะพบว่า  

 ประการที่หนึ่ง ภาระหน้าที่ทางด้านนโยบายและการก ากับดูแลกิจการอวกาศมีลักษณะเป็น 

“สินค้าสาธารณะ” อย่างชัดเจน กล่าวคือประโยชน์ที่ได้จากงานทางด้านนโยบายและการก ากับดูแล

นั้นจะเข้าถึงประชาชน ผู้บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์อย่างไม่แก่งแย่งกันและไม่สามารถกีดกันได้ ดังนั้น

จึงควรมีกรอบกฎหมายและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด 

 ประการที่สอง ส าหรับงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ Space research 

and development นั้นโดยแนวคิดพ้ืนฐานแล้ว “เทคโนโลยี” มีลักษณะเป็น “สินค้ากึ่งสาธารณะ” 

เพราะเมื่อมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีนั้นมีลักษณะไม่แก่งแย่งในการบริโภค  แต่

สามารถกีดกันการใช้เทคโนโลยีได้โดยอยู่ในรูปของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หากผู้ใดคิดค้นได้

สามารถกีดกันไม่ให้ผู้บริโภคที่ไม่จ่ายเงินซื้อมาใช้เทคโนโลยี หากจะให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งต่อผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี และต่อผู้ใช้

เทคโนโลยี ก็ควรให้งานทางด้านนี้มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ประการที่สาม ส าหรับการใช้ประโยชน์จาก Space applications นั้นมีความหลากหลาย

ด้วยกัน โดยแต่ละด้านมี degree ของสินค้าสาธารณะที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

 - ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มีลักษณะของสินค้ากึ่งสาธารณะอยู่มาก การให้บริการ

โทรคมนาคมนั้นมีลักษณะที่มีการแก่งแย่งกันในการบริโภค และสามารถกีดกันได้โดยการให้เช่า

สัญญาณ เป็นต้น 

 - ด้านภูมิสารสนเทศ นั้นมีลักษณะกึ่งสาธารณะด้วยเช่นกัน โดยเมื่อพิจารณาจากผู้ใช้

ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ ระบบก าหนดพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม ที่สามารถ

ใช้ข้อมูลโดยไม่แก่งแย่งการบริโภคของผู้ใช้ประโยชน์อ่ืน แต่สามารถกีดกันได้ โดยผู้ให้บริการสามารถ

ก าหนดราคาการให้บริการได้  

 - ด้านการพยากรณ์อากาศและการบรรเทาสาธารณภัยมีลักษณะของสินค้าสาธารณะต่อ

ประชาชนโดยตรง ดังนั้นงานทางด้านนี้จึงให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเป็นการเฉพาะ อันได้แก่กรม

อุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากมุมมองของกรม

อุตุนิยมวิทยา การใช้ดาวเทียมมีลักษณะเป็นสินค้าก่ึงสาธารณะด้วยเช่นกัน 

 - ด้านความมั่นคงมีลักษณะของสินค้าสาธารณะต่อประชาชนโดยตรง ดังนั้นงานทางด้านนี้จึง

ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเป็นการเฉพาะ อันได้แก่กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก

กิจการอวกาศ อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากมุมมองของกระทรวงกลาโหม การใช้ดาวเทียมมีลักษณะ

เป็นสินค้าก่ึงสาธารณะด้วยเช่นกัน 

 - ส าหรับการศึกษา ถือว่าเป็นสินค้ากึ่งสาธารณะ โดยการใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศจะ

ช่วยท าให้การศึกษามีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะมากยิ่งขึ้น ดังนั้ นการใช้ประโยชน์จึงควรให้

หน่วยงานของรัฐมาด าเนินการ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ 

 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศนั้นมีลักษณะเป็นสินค้ากึ่ง

สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ โดยสินค้ากึ่งสาธารณะนี้สามารถด าเนินการได้โดยหน่ วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชนที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีปัจจุบันไม่มีกรอบกฎหมายและนโยบายที่ชัดเจน ท าให้

กิจกรรมอวกาศไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเสรีตามสมควร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความจ าเริญและ

ประโยชน์สาธารณะทั้งหลายที่กล่าวมา 
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ด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการกากับการดูแลและ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ประเทศไทยใช้ประโยชน์ผ่านดาวเทียมทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมโดยมีผู้ใช้ประโยชน์

หลากหลายประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน โดยให้บริการผ่านดาวเทียมในรูปแบบต่างๆ

เช่น การบริการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (Satellite Mobile Services) ทั้งบนบก บนน้ า 

และอากาศ, การบริการรับและส่งสัญญาณถ่ายทอดโทรทัศน์ระหว่างประเทศผ่านดาวเทียมติดต่อทุก

ประเทศท่ัวโลกในระบบ Analog และระบบ Digital, การบริการและด าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสาร

ภายในประเทศภายใต้สัมปทานจากกระทรวงคมนาคมเดิมเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 

เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในโครงการของรัฐบาลที่เป็นการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ รวมทั้งโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่โครงการของภาครัฐเช่น โครงการโทรศัพท์ทางไกลผ่าน

ดาวเทียม โครงการ SchoolNet โครงการเครือข่ายสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ (เอ็มโออีเน็ต: 

MOEnet: Ministry of Education Network) โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เป็นต้น และประเทศไทย

ยังได้ประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านป่าไม้ , ด้านการเกษตร, ด้านการใช้ที่ดิน, ด้าน

ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน, ด้านอุทกวิทยา, ด้านสมุทรศาสตร์, ด้านการท าแผนที่, ด้านการประมง, 

ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ที่ผ่านยังมีปัญหาความทับซ้อนในการก าหนดนโยบายในกิจการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างหน่วยงาน

ก าหนดนโยบาย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ทก.) และหน่วยงานของรัฐที่

ปฏิบัติงานโดยอิสระ (กสทช.) และการก ากับดูแลที่ไม่รองรับกับเทคโนโลยีหลอมรวมสื่อประกอบกับ

การก าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติ ท าให้เกิดความสับสนของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระหว่างความเป็นอิสระในการก ากับดูแลกับความเป็นอิสระ

ในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุที่ความเป็นอิสระของหน่วยงานก ากับดูแล

นั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระอย่างเต็มที่โดยไม่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน การเพ่ิมความเป็น

อิสระให้กับหน่วยงานก ากับดูแลมากเกินไปน าไปสู่ข้อวิตกกังวลว่าจะเกิดความสับสนในเรื่องการ

แบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) ได้ในบางประเทศ ในประเด็นนี้มีบทเรียนส าคัญของความ

เป็นอิสระมากเกินไปของหน่วยงานก ากับดูแลในแคนาดา หรือที่เรียกว่า “Governments in 

Miniature” กล่าวคือ หน่วยงานก ากับดูแลที่มีอิสระมากจนกลายเป็นรัฐบาลขนาดย่อมๆที่มีอ านาจ

เบ็ดเสร็จในตัวเองโดยไม่ต้องฟังเสียงของรัฐบาลกลางหรือภาคส่วนต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนด้านก ากับดูแลในกิจการอวกาศและกิจการสื่อสารให้
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เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน  โดยเฉพาะเมื่อมีการก ากับดูแล “ดาวเทียม” ในฐานะที่เป็น “วัตถุ

อวกาศ” ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ของดาวเทียมนั้น

ในฐานะที่เป็นกิจการสื่อสารประเภทหนึ่งของประเทศไทยด้วย 

  

4.4 ปัญหำหรือข้อบกพร่องท่ีต้องกำรแก้ไข 

 (1) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดกรอบแม่บทการก ากับดูแลและนโยบายด้านอวกาศ และก ากับดูแล

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติตามกรอบการก ากับดูแลและนโยบาย

ดังกล่าว อันจะส่งผลให้การพัฒนาด้านอวกาศของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ 

 (2) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดการประสานงานและความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศและการประยุกต์ใช้ อีกทั้งเพ่ือลด

ปัญหาความซ้ าซ้อนของงาน 

  (3) เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรด้านอวกาศของประเทศให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดต่อ

ขนาด 

 

4.5 มำตรกำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภำรกิจ 

 ตรากฎหมายแม่บทอวกาศเพ่ือการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศของประเทศโดยรัฐอาจเป็น 

operator ในบางกิจการ ( เช่นดาวเทียมเพ่ือความมั่นคงหรือดาวเทียมที่ใช้ในกิจการของรัฐ) ส่วน 

regulator นั้นเป็นองค์กรอิสระท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแล 

 

4.6 ทำงเลือกอ่ืนที่จะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 

 ไม่มี 

 

4.7 เหตุผลที่แสดงว่ำมำตรกำรที่ก ำหนดสำมำรถแก้ปัญหำหรือข้อบกพร่องนั้นได้ 

 การตรากฎหมายแม่บทอวกาศจะท าให้มีกรอบของการประสานความร่วมมือด้านอวกาศ

เกิดขึ้นในทุกด้าน อันจะช่วยขจัดความซ้ าซ้อนของการด าเนินกิจกรรมอวกาศ ส่งผลให้เกิดการ

ประหยัดและการใช้ทรัพยากรด้านอวกาศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหน่วยงานกลาง
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ดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาลและมีความคล่องตัวในการ

บริหารงาน ท าให้สามารถด าเนินการในด้านการวิจัยพัฒนาและการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ในกรณีของดาวเทียมสื่อสารที่เดิมเคยมีปัญหาความทับซ้อนเรื่อง ภารกิจ 

แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ก็จะสามารถแก้ไขลงไปได้ด้วยกรอบการท างานตามกฎหมายแม่บท

อวกาศนี้ 

 

4.8 ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับอวกาศหลาย

หน่วยงานและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของต่างกระทรวง ท าให้การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานมี

ความซ้ าซ้อนกันและไม่มีเอกภาพ ไม่มีการก าหนดทิศทางการก ากับดูแลและแนวนโยบายกิจการ

อวกาศของประเทศ ดังนั้นการก าหนดกรอบการก ากับดูแลการประกอบกิจการอวกาศที่ชัดเจนจะเป็น

การลดต้นทุนและลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของการก าหนดทิศทางที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกิจการอวกาศทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 

4.9 ควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอ่ืน 

(1) มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันหรือไม่ 

 ไม่มี 

 (2) เหตุผลที่ไม่สมควรยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายอ่ืนที่มีอยู่เดิม 

  ไม่มี 

 

4.10 ภำระต่อบุคคลและควำมคุ้มค่ำ 

 (1) ผู้ซึ่งถูกกระทบโดยกฎหมาย 

 ผู้ประกอบกิจกรรมอวกาศทุกคนซึ่งแต่เดิมไม่เปิดช่องให้สามารถท าได้ 

 

 (2) ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกกฎหมายบังคับใช้ 

 ผู้ประกอบกิจกรรมอวกาศทุกคนต้องได้รับอนุญาตและรับเงื่อนไขท้ังหลายที่รัฐบาลก าหนด 
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4.11 สิทธิและเสรีภำพที่ถูกจ ำกัด 

  ไม่มี เพราะแต่เดิมไม่เปิดช่องให้สามารถท าได้ 

 

4.12 ประโยชน์ที่ประชำชนและสังคมจะได้รับ 

 ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับคือ ประเทศไทยจะมีกฎหมายแม่บทส าหรับควบคุมและ

ก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศ โดยเฉพาะกิจการดาวเทียมซึ่งในปัจจุบัน ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาลงทุนใน

กิจการดาวเทียมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกล

(Remote sensing) อันจะเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถออกใบอนุญาตและก ากับดูแลกิจการ

ดังกล่าวได้ในอนาคต นอกจากนี้ การมีกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศยังช่วยให้รัฐบาลไทยสามารถไล่

เบี้ยจากผู้ประกอบการธุรกิจในกิจการอวกาศได้หากว่าเกิดความเสียหายขึ้นในระดับระหว่างประเทศ 

โดยอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 บัญญัติให้รัฐรับผิดไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะด าเนินการโดยรัฐหรือเอกชนก็

ตาม ฉะนั้น การมีกฎหมายแม่บทสามารถบัญญัติเรื่องสิทธิไล่ เบี้ยของรัฐรวมถึงการบังคับให้

ผู้ประกอบการท าประกันภัยแก่บุคคลที่สามได้ด้วย 

 นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมได้ เช่น ดาวเทียม

ไทพัฒ เป็นดาวเทียมที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประเทศไทยก าลังพิจารณา

โครงการธีออส2 ซึ่งอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ก าหนดให้มีการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ แต่ปัจจุบันยัง

ไม่มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบเรื่องนี้ กฎหมายแม่บทนี้จะก าหนดหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบเรื่อง

การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ รวมถึงการส่งคืนวัตถุอวกาศที่ตกลงมาในราชอาณาจักรไทยอีกด้วย 

 ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลผ่าน

กระบวนการออกหลักเกณฑ์ทั้งหลาย และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานด้านอวกาศตามกรอบการ

ก ากับดูแลดังกล่าวเพ่ือให้มีความโปร่งใส และได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอวกาศอย่าง

เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

นอกจากนี้ สังคมยังมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้านการอวกาศอย่างคุ้มค่า 

 

4.13 ควำมยุ่งยำกที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

 เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับจะต้องมีขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้กลไกที่เป็นองค์การตาม

กฎหมายสามารถด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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กรอบการประสานงานเพ่ือก าหนดนโยบายกิจการอวกาศของรัฐบาลที่ต้องผ่านวิธีการปรึกษาหารือ

ระหว่างหน่วยงานจ านวนมาก 

 

4.14 ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจเม่ือค ำนึงถึงงบประมำณที่ต้องใช้ ภำระหน้ำที่ที่เกิดขึ้นกับประชำชน

และกำรที่ประชำชนจะต้องถูกจ ำกัดสิทธิเสรีภำพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

 การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในระยะเริ่มแรกใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จากรัฐเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินงานขององค์การอวกาศแห่งชาติที่ก าหนด โดยสถานะขององค์การ

อวกาศแห่งชาติมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระซึ่งมิได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

องค์การมหาชน มีนิติฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อโครงสร้างขององค์การอวกาศแห่งชาติเกิดขึ้นได้ครบถ้วน

สมบูรณ์ องค์การอวกาศแห่งชาติจะสามารถหารายได้จากส่วนอ่ืนเพ่ือเลี้ยงตนเองได้ เช่น รายได้จาก

การด าเนินงาน รายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และเงินสมทบ

จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และการประยุกต์ใช้ ซึ่งจะท าให้พ่ึงพาเงินงบประมาณน้อยลง ในขณะเดียวกัน หากการด าเนินงานของ

องค์การอวกาศแห่งชาติประสบความส าเร็จสามารถแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของงานด้านอวกาศได้ จะ

ให้ประหยัดงบประมาณที่เกิดจากความซ้ าซ้อนนั้นได้ด้วย จึงมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการ 

 

4.15 ควำมพร้อมของรัฐ 

 (1) ก าลังคนและอุปกรณ์หลักที่คาดว่าจะต้องใช้ 

  ในระยะเริ่มแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ยังไม่มีความจ าเป็นต้องจัดจ้างอัตราก าลัง 

และจัดซื้อหรือจัดหาสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงาน เนื่องจากสามารถใช้ก าลังคนและ

อุปกรณ์หลักของส านักกิจการอวกาศแห่งชาติเดิม และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ไปพลางก่อนได้ ซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการขอเงินจัดสรรอุดหนุนจาก

งบประมาณ หรือในการที่องค์การจะมีความสามารถหารายได้เลี้ยงตนเอง 

 

 (2) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจ าเป็นต้องมี 

 การด าเนินภารกิจตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ ด้านการบริหารงาน และด้านกฎหมาย ซึ่งในระยะแรกใช้อัตราก าลังของส านัก
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กิจการอวกาศแห่งชาติเดิม และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปพลางก่อนได้ 

จนกว่าจะได้มีการจัดหาอัตราก าลังขององค์การ 

 (3) งบประมาณท่ีคาดว่าต้องใช้ 

  ขึ้นอยู่กับรูปแบบองค์กรขององค์การอวกาศท่ีจะจัดตั้งขึ้นต่อไป 

 

4.16 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนอ่ืนที่ปฏิบัติภำรกิจซ้ ำซ้อนหรือใกล้เคียงกัน 

  เมื่อมีการตรากฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาติแล้ว ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันจะมี

กรอบการประสานงานและปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนและ

ช่องโหว่ของภารกิจได้ 

 

4.17 วิธีกำรท ำงำนและกำรตรวจสอบ 

 ระบบการท างานของกฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฯ สรุปได้ดังนี้ 

 (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด

เป็นนโยบายและกรอบการก ากับดูแลระดับชาติ 

 (2) องค์การอวกาศแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้น ด าเนินการในระดับปฏิบัติการเพ่ือการก ากับดูแล

กิจกรรมอวกาศ ภายใต้นโยบายอวกาศระดับชาติ รวมถึงการประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ด าเนินการตามนโยบาย  

 (3) ก าหนดภารกิจที่ชัดเจนด้านกิจกรรมอวกาศและกิจการสื่อสาร โดยเฉพาะว่าก าหนดให้ 

กสทช.เป็นนายทะเบียนคลื่นความถี่ของวัตถุอวกาศทั้งหมด 

 

4.18 ระบบตรวจสอบประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 

 การท างานตามกรอบกฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาตินี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการท างาน 

รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานขององค์การโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย

วิธีอ่ืน เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบได้ นอกจากนี้ การด าเนินงานขององค์การอวกาศแห่งชาติยังต้อง

อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งในระดับภายในหน่วยงานและภายนอกซึ่งได้แก่ ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 
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4.19 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (Key performance indicator) 

 การมีกรอบการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศของประเทศ 

(1) การมีนโยบายและแผนแม่บท รวมทั้งแผนพัฒนาการอวกาศของประเทศ 

(2) การมีมาตรฐานการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศที่มีคุณภาพและทัดเทียมสากล 

(3) การลดความซ้ าซ้อนของภารกิจระหว่างหน่วยงาน 

(4) การประหยัดงบประมาณแผ่นดินจากการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน 

(5) การขจัดปัญหาความไม่บูรณาการทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกิจกรรม

อวกาศ 
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บทที่ 5 

ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมำยอวกำศและดำวเทียม 

 

ข้อควำมเบื้องต้น 

 กฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมกิจกรรมต่างๆในอวกาศนั้นแรกเริ่มเดิมทีอยู่ในรูปของตราสาร

ระหว่างประเทศที่ยังไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย ที่รู้จักกันอย่างดีว่าแถลงการณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์

ทางกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมในอวกาศ หรือ Declaration of Legal Principles Governing the 

Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space10แถลงการณ์นี้ต่อมาเป็น

พ้ืนฐานของสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ซึ่งถือกันว่าเป็น Magna Carta11 ของกฎหมายอวกาศ

จนถึงทุกวันนี้ หลังจากท่ีสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ซึ่งถูกร่างภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ

มีผลใช้บังคับ ต่อมาสหประชาชาติได้ร่างสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศอีก 4 ฉบับคือ ข้อตกลงว่าด้วยการ

ช่วยเหลือและส่งกลับนักบินและวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1968 อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดระหว่างประเทศ

ต่อความเสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1972 อนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ

เละความตกลงว่าด้วยกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทห์วัตถุอ่ืนๆ 

นอกจากตราสารระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว สหประชาชาติและ
องค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆอย่างยูเนสโกก็ได้ออกตราสารระหว่างประเทศที่เป็น  Soft law ด้วย 
เช่น แนวทางของคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศทางสันติเกี่ยวกับการบรรเทาขยะอวกาศ (Space 
Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)  
หลักการที่ใช้กับการใช้ดาวเทียมของรัฐเพ่ือการถ่ายทอดโทรทัศน์ระหว่างประเทศโดยตรง (Principles 
Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct 
Television Broadcasting) เป็นต้น 

ในบทนี้จะอธิบายภาพรวมของตราสารระหว่างประเทศทั้งที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและที่
เป็นเพียงค าแนะน าหรือแนวทางส าหรับให้รัฐปฏิบัติตาม โดยตราสารระหว่างประเทศที่จะกล่าวถึงนั้น

                                                           
10 Adopted by the General Assembly in its resolution 1962 (XVIII) of 13 December 1963 
11United Nations. Office for Outer Space Affair, Meeting International Responsibilities and 

Addressing Domestic Needs 

p.46; Stephan Hobe, the Legal Framework for A Lunar Base lex data and lexferenda, in Outlook 

on Space Law Over the Next 30 Years, Gabriel Lafferranderie, DaphnéCrowther (ed.) (The 

Netherlands: Kluwer Law International1997),p.137 
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ครอบคลุมทั้งตราสารระหว่างประเทศท่ีใช้เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศโดยตรงและดาวเทียมบางประเภท 
เช่น ดาวเทียมส ารวจระยะไกล (REMOTE SENSING)หรือดาวเทียมเพ่ือการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 
(Broadcasting Satellite) 

5.1ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมำยอวกำศ 

5.1.1 สนธิสัญญำอวกำศ (Outer Space Treaty) 

กฎหมายที่ส าคัญที่สุดซึ่งก าหนดพันธกรณีทางกฎหมายแก่รัฐภาคีในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่
อวกาศคือสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ซึ่งไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เข้าเป็นภาคีแล้ว แต่รัฐแทบ
ทั้งหมดในโลกล้วนร่วมเป็นภาคีแล้วเช่นกัน จึงท าให้มีผลผูกพันรัฐทั้งหลายเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน 
โดยข้อบทที่ 3 แห่งสนธิสัญญาอากาศได้วางหลักไว้ว่าการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส ารวจและใช้
อวกาศรวมทั้งดวงจันทร์และเทหวัตถุใดๆจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุส าหรับดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรสถิตย์  (GSO) นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
อวกาศ ดังนั้น การใช้ดาวเทียมจึงต้องสอดคล้องกับกฎหมายอวกาศด้วย นอกจากนี้แล้ว เนื่องจาก
กิจกรรมอวกาศ (อย่างเช่น การส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศ) เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูงที่
เรียกว่า ultra-hazardous activity สนธิสัญญาอวกาศ หรือ Outer Space Treaty ข้อที่ 6 จึงได้
ก าหนดให้ รัฐจะต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐในอวกาศ (national 
activities) ด้วยเพราะฉะนั้น สนธิสัญญาอวกาศจึงได้ก าหนดให้รัฐเป็นผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
(Authorization) และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง (continuing supervision) ทั้งนี้ไม่ว่ากิจกรรม
อวกาศนั้นจะได้ด าเนินการโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนก็ตาม12 เพ่ือควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรม
ทางอวกาศให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ ฉะนั้น การด าเนินกิจกรรมอวกาศใดๆ (การประกอบธุรกิจ

                                                           

12Article VIบัญญตัิว่า “States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national 

activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities 

are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that 

national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. 

The activities of non-governmental entities in outer space, including the moon and other 

celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State 

Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the moon and other 

celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty 

shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty 

participating in such organization” 
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ด้านดาวเทียมก็อยู่ในความหมายของกิจกรรมอวกาศด้วย) ไม่ว่าจะโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็
ตามล้วนแล้วต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตและการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องจากรัฐภาคี  

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การที่ข้อบทที่ 6 บังคับให้รัฐภาคีมีอ านาจในการอนุญาตและก ากับดูแล
อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการใช้ “เขตอ านาจและการควบคุม” (Jurisdiction and control) เหนือ
กิจกรรมแห่งชาติในอวกาศหาใช่เป็นการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐภาคีไม่ เนื่องจากในอวกาศ ไม่มีรัฐ
ใดที่อ้างอ านาจอธิปไตยหรือการยึดครองในอวกาศได้ ข้อความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) 
เป็นแนวคิดท่ีไม่สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมในอวกาศได้ 

ส าหรับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการอนุญาตและการควบคุมก ากับนั้น สนธิสัญญาอวกาศ
มิได้กล่าวถึง สนธิสัญญาอวกาศกล่าวแต่เพียงหลักการกว้าง ๆ ว่า ให้รัฐเป็นผู้รับผิดในทางระหว่าง
ประเทศและให้รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมและอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมอวกาศเท่านั้น สนธิสัญญา
อวกาศมิได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการควบคุมดูแลกิจกรรมอวกาศโดยปล่อยให้เป็นเรื่องของ
กฎหมายภายในของรัฐภาคีว่าจะให้องค์กรใดท าหน้าที่อนุญาตและควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศต่าง ๆ เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่
อนุญาตและก ากับดูแล ขั้นตอนของการอนุญาต เงื่อนไขใบอนุญาต บทลงโทษ ฯลฯ จึงอยู่ในรูปแบบ
ของกฎหมายภายใน กฎระเบียบ รวมทั้งค าสั่งทางปกครอง ของแต่ละรัฐภาคีซึ่งมีความแตกต่างกันไป 
กล่าวโดยสรุป รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตควบคุมกิจกรรมอวกาศของกฎหมายภายใน
ของรัฐภาคีมีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ รัฐภาคีเป็นผู้รับผิดชอบในการตรากฎหมาย
ภายในเพื่ออนุวัติการพันธกรณีข้อที่ 6 ของสนธิสัญญาอวกาศ 

 

5.1.2ข้อตกลงว่ำด้วยกำรช่วยเหลือและส่งกลับนักบินและวัตถุอวกำศ ค.ศ. 1968 

ตามข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ 

(Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of 

Objects Launched into Outer Space) ได้ก าหนดพันธกรณีส าคัญอยู่สองเรื่องคือการช่วยเหลือ

นักบินอวกาศและการคืนวัตถุอวกาศ ส าหรับการช่วยเหลือนักบินอวกาศนั้น รัฐภาคีมีหน้าที่สาม

ประการคือ ประการแรกหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ (Notification of Accidents) 

ให้แก่หน่วยงานผู้ส่งทราบโดยด่วนในกรณีที่พบนักบินอวกาศประสบอุบัติเหตุ หรือร่อนลงบนพ้ืนโลก

ในสภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งทราบได้ รัฐภาคีจะต้องประกาศสาธารณะให้

ทราบ (public announcement) และหน้าที่ต้องแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบด้วย13 หน้าที่

                                                           
13ข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาการช่วยเหลือและส่งกลับนักบินและวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1968 
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ประการที่สองคือ การค้นหาและกู้ชีพนักบนอวกาศภายในดินแดนของตน (Search and Rescue) 

ทั้งนี้ รัฐภาคีจะต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งและเลขาธิการทราบเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวด้วยและ

หน้าที่ประการที่สาม คือ การคืนนักบนอวกาศ (Return) ในกรณีที่ค้นพบนักบินอวกาศภายใต้เขต

อ านาจของรัฐภาคี ในทะเลหลวงหรือในที่อ่ืนที่มิได้ตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐภาคี นักบินอวกาศ

จะต้องถูกส่งตัวกลับอย่างปลอดภัยและทันทีให้แก่ผู้แทนของรัฐผู้ส่ง (Safely and promptly 

return)14มีข้อสังเกตว่า ตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 บัญญัติให้รัฐต้องส่งนักบินอวกาศคืนให้กับ

รัฐที่จดทะเบียนยานอวกาศ  (The State of registry of their space vehicle)15ในประเด็นนี้

ศาสตราจารย์ Bin Cheng เห็นว่า รัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับอาจเผชิญกับความขัดกันของ

พันธกรณีได้16 

 ส่วนกรณีของวัตถุอวกาศนั้นรัฐมีหน้าที่สามประการคือ หน้าที่ในการแจ้งให้ทราบ หน้าที่ใน

การค้นพบและหน้าที่ในการคืนวัตถุอวกาศ  กล่าวคือ ในกรณีที่มีการค้นพบวัตถุอวกาศในเขตอ านาจ

ของตน ในทะเลหลวงหรือในบริเวณท่ีมิได้ตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐใด  รัฐภาคีจะต้องแจ้งไปยังผู้

มีอ านาจของรับผู้ส่ง (The launching authority) หรือเลขาธิการสหประชาชาติ อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า 

มีความแตกต่างกรณีของการแจ้งให้ทราบระหว่างนักบินอวกาศกับวัตถุอวกาศ กล่าวคือ กรณีของ

นักบินอวกาศนั้น รัฐภาคีต้องแจ้งไปทั้งรัฐผู้ส่งและเลขาธิการสหประชาชาติ ส่วนกรณีวัตถุอวกาศนั้น 

รัฐภาคีสามารถเลือกแจ้งได้ว่าจะแจ้งไปยังรัฐผู้ส่งหรือเลขาธิการสหประชาชาติ นอกจากนี้แล้ว หน้าที่

การแจ้งกรณีของ นักบินอวกาศรัฐภาคีต้องแจ้งโดยทันทีหรือโดยไม่ชักช้า ในขณะที่การแจ้งวัตถุ

อวกาศนั้นไม่มีเงื่อนไขเวลาเช่นนี้17 

 

5.1.3อนุสัญญำว่ำด้วยควำมรับผิดระหว่ำงประเทศต่อควำมเสียหำยอันเนื่องจำกวัตถุ

อวกำศ ค.ศ. 1972 

นอกจากข้อบทที่ VI ของอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 แล้ว อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศ

ต่อความเสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศ (Convention on International Liability for Damage 

                                                           
14ข้อบทที่ 4 แห่งอนุสัญญาการช่วยเหลือและส่งกลับนักบินและวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1968 
15ข้อบทที่ V (1)  แห่งอนุสัญญาอวกาศ 
16 Bin Cheng, Studies in International Space Law, (Great Britain: Clarendon Press,1997), หน้า 278-
279 
17Bin Cheng, หน้า 279 
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Caused by Space Object)18เป็นอนุสัญญาหลักที่วางหลักความรับผิดระหว่างประเทศอัน

เนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศ ข้อบทที่ VII ของอนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อ

ความเสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศได้บัญญัติให้รัฐสี่ประเภทด้วยกันอยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดระหว่าง

ประเทศต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนกับรับที่สาม โดยรัฐเหล่านี้ได้แก่ (1) รัฐที่ปล่อยวัตถุอวกาศ (2) รัฐที่

จัดหาวัตถุอวกาศ (3) รัฐที่อนุญาตให้ใช้ดินแดนเพ่ือปล่อยวัตถุอวกาศและ (4) รัฐที่อ านวยความ

สะดวกในการปล่อยวัตถุอวกาศ 

 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ทั้งข้อบทที่ VI และ VII ไม่ได้ระบุอย่าง

ชัดเจนว่าความรับผิดของรัฐนั้นเป็นความรับผิดแบบไหน กล่าวอีกนัยหนึ่ง อนุสัญญาอวกาศไม่ได้

บัญญัติให้ความรับผิดของรัฐเป็นความรับผิดแบบเด็ดขาดหรือความรับผิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความผิด 

รายละเอียดความชัดเจนในประเด็นนี้ถูกน ามาขยายความไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายอวกาศเห็นความรับผิดตามอนุสัญญาอวกาศตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรับ

ผิดแบบเด็ดขาด19 เหตุผลส าคัญท่ีกฎหมายระหว่างประเทศบังคับให้รัฐต้องรับผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่

ต้องพิสูจน์ความผิด เช่น เรื่องเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ) เนื่องจากกิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงภัยอันตรายสูงโดยสภาพ (Ultra-hazardous activities) หากรอให้มีการพิสูจน์ความผิด

ก่อนแล้วก็จะไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพราะว่าการพิสูจน์ความผิดนั้นเป็นเรื่องยากเพราะกิจกรรม

อวกาศเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อนทางเทคนิคมาก เละข้อมูลต่างๆอยู่ในความครอบครองของ

ผู้ประกอบการ ผู้เสียหายย่อมไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลเชิงเทคนิคได้ ท าการพิสูจน์ความผิดเต็มไปด้วย

อุปสรรคและใช้เวลานานมากกว่าที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ด าเนินการ 

ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 นั้น ได้แยกความรับผิดออกเป็นสองระบอบคือ 

ระบอบความรับผิดแบบเด็ดขาด (absolute liability)20จะใช้กับกรณีที่เกิดความเสียหายบนผิวโลก 

(on the surface the earth) หรือระหว่างที่ถูกส่งขึ้นไปในบนอากาศ (an aircraft in flight) 

เท่านั้น21 ส่วนระบอบความรับผิดแบบมีความผิด (fault liability) จะใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกเหนือไปจากกรณีที่ว่ามา เช่น ในอวกาศ (outer space) กรณีนี้ จ าเป็นต้องพิสูจน์ความผิดหรือ

ความประมาทเลินเล่อของผู้กระท า22 

                                                           
18ประเทศไทยยังมไิด้ลงนามอนุสัญญานี ้
19 Bin Cheng, p.326; Julian Hermida,p11 
20ความรับผิดแบบเด็ดขาดหมายถึงความรับผิดที่ผู้กระท าไม่ต้องมีความผิดหรือมีเจตนาที่จะก่อให้เกดิความเสยีหาย 
21ข้อบทที่ 2แห่งอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 
22ข้อบทที ่3 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยความรับผดิ ค.ศ.1972 
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5.1.4 อนุสัญญำจดทะเบียนวัตถุที่ถูกส่งเข้ำสู่อวกำศ 

วัตถุประสงค์หลักของการจดทะเบียนวัตถุอวกาศคือ เพ่ือให้สามารถรู้ได้ว่า รัฐผู้ส่งใดมีเขตอ านาจ

และการควบคุมเหนือวัตถุอวกาศในอวกาศ23 เนื่องจากอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ก าหนดให้รัฐที่จด

ทะเบียนมีเขตอ านาจและการควบคุมเหนือวัตถุอวกาศที่จดทะเบียน ( jurisdiction and control 

over such object) และเหนือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอวกาศ24 ศาสตราจารย์ Diederiks-

Verschoorและ Kopalอธิบายวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนวัตถุอวกาศว่ามีอยู่สองประการคือ 

ประการแรกเพ่ือเป็นการระบุยานอวกาศที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หากไม่มีการจดทะเบียนแล้วการ

ระบุจะท าไม่ได้เลย และประการที่สองการจะทะเบียนวัตถุอวกาศจะช่วยป้องกันมิให้มีการส่งอาวุธที่มี

อ านาจท าลายแรงสูง (Weapon of Mass Destruction: WMD) ขึ้นไปโคจรในอวกาศ25 ซึ่งเป็นสิ่ง

ต้องห้ามตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.196726 

ส าหรับรายละเอียดในการจัดตั้งหน่วยงานหรือระบบการจดทะเบียนนั้น อนุสัญญาไม่ได้กล่าวถึง

จึงเป็นเรื่องภายในของรัฐภาคีนั้น  

 5.1.5 ควำมตกลงว่ำด้วยกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทห์วัตถุอ่ืนๆ (Agreement 

Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979) 

ความตกลงว่าด้วยกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทห์วัตถุอ่ืน ๆ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า   

ความตกลงดวงจันทร์นั้น โดยหลักแล้ว บทบัญญัติของสนธิสัญญาดวงจันทร์ได้มีความซ้ าซ้อนกับ

สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.196727 โดยเฉพาะการยืนยันหลักกฎหมายที่ว่าดวงจันทร์และเทห์วัตถุอ่ืน ๆ

จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางสันติเท่านั้นและไม่สามารถตกอยู่ภายใต้การยึดครองโดยการอ้าง

อธิปไตยหรือวิธีการอ่ืนใดหลักการที่เพ่ิมขึ้นใสใหม่ที่ส าคัญคือการรับรองว่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่

บนดวงจันทร์เป็นสมบัติของมนุษยชาติ (common heritage of mankind)  

                                                           
23 Julian Hermida,p. 63 
24ข้อบทที่ VIII 
25Diederiks-Verschoor and Kopal,p.44 
26ข้อบทที่ IV ของ อนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 
27 Timothy G. Nelson, The Moon Agreement and Private Enterprise: Lesson From Investment Law,  
ILSA Journal of International & Comparative Law [Vol. 17:2 ,2011, p. 395 



33 
 

 
 

ความตกลงดวงจันทร์เป็นความตกลงที่ไม่สบความส าเร็จหากเทียบกับความตกลงระหว่าง

ประเทศอ่ืนๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบันมีรัฐที่เป็นภาคีเพียง17 ประเทศเท่านั้น โดยประเทศ

มหาอ านาจทางอวกาศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย ไม่ได้เป็นภาคีแต่

อย่างใด 

5.1.6 แนวทำงของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรใช้อวกำศทำงสันติเกี่ยวกับกำรบรรเทำขยะ

อวกำศ (Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space)   

ขยะอวกาศสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หลายด้านด้วยกันคือ  
อันตรายที่เกิดจากการชนกัน (Collision) อันตรายอันเกิดจากการรบกวนคลื่น (Interference) และ
อันตรายอันเกิดจากการก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution) ในห้วงอวกาศและบนพ้ืนผิวโลก28  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบัน ปัญหาการสะสมจ านวนขยะอวกาศจึงเป็นเรื่องที่มิได้กระทบต่อรัฐใดรัฐหนึ่งแต่
กระทบต่อประชาคมระหว่างประเทศเพราะไม่มีความแน่นอนว่าขยะอวกาศจะตกสู่พ้ืนผิวโลก ณ ที่ใด 
หรือขยะอวกาศจะรบกวนสัญญาณที่เผยแพร่จากดาวเทียมดวงใดบ้างซึ่งหลายประเทศอาจได้รับ
ผลกระทบจากการถูกรบกวนคลื่นสัญญาณจากขยะอวกาศ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาขยะอวกาศจึงไม่
อาจท าได้โดยรัฐใดรัฐหนึ่งโดยล าพังแต่การแก้ไขปัญหาขยะอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
ความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศจึงจะสามารถบรรเทาปริมาณขยะในห้วงอวกาศได้  

กิจกรรมใดๆก็ตามในอวกาศสามารถอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะอวกาศได้ทั้งสิ้น29 ดังนั้น การยิง
จรวดเพ่ือปล่อยดาวเทียมขึ้นไปโคจรในอวกาศจึงสร้างปัญหาขยะอวกาศตามมาด้วยและนับวัน
ปริมาณขยะอวกาศจะทวีสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ หลายหมื่นชิ้น อย่างไรก็ดี แม้ปัญหาขยะอวกาศ 
(Space debris) จะทวีความวิตกกังวลให้กับประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆก็ตาม แต่ใน
ปัจจุบันบังไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับขยะอวกาศในรูปของสนธิสัญญาเป็นการเฉพาะ30 มี
เพียงแนวทาง (Guideline) ของคณะกรรมการการใช้อวกาศในทางสันติของสหประชาชาติ 
(TheCommitteeon the Peaceful Uses of OuterSpace: COPUOS) เท่านั้น โดย COPUOS ได้
จัดท าเอกสารเรียกว่า Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the 

                                                           
28โปรดดู U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Orbiting Debris: A Space Environmental 
Problem-Background Paper, OTA-BP-ISC-72 (Washington ,DC:US Government Printing Office, 
September,1990),pp.13-15 
29ArmelKerrest, Liability for Damages Caused by Space Activities in Space Law: Current Problems 
and Perspectives for Future Regulations (edited by Marietta Benko and Kai-Uwe Schrogl), (The 
Netherlands: Eleven International Publishing,,2005), p.108 
30 Id. 
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Peaceful Uses of Outer Space  (2010)  guideline นี้ในเชิงนิติศาสตร์แล้วเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
ไม่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาที่จะผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี  คณะกรรมการ
ดังกล่าวเห็นว่า guideline นี้ได้สะท้อนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับรัฐเกี่ยวกับการจัดการกับขยะ
อวกาศและเชิญชวนให้รัฐภาคีสหประชาชาติได้ปฏิบัติตาม guidelines นี้ตามกลไกกฎหมายของแต่
ละรัฐดังนั้น ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติจึงไม่อาจละเลย guidelines ฉบับนี้ 

 

5.2 ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับดำวเทียม 

 5.2.1 หลักกำรที่ใช้กับกำรใช้ดำวเทียมของรัฐเพื่อกำรถ่ำยทอดโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ

โดยตรง (Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for 

International Direct Television Broadcasting) 

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ออกข้อมติที่ 37192 ในปี ค.ศ1982  เกี่ยวกับการเผยแพร่
สัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับรัฐภาคี ซึ่งประเทศไทยได้ลงมติสนับสนุนข้อมตินี้
ด้วย31 ข้อมตินี้คือ Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for 
International Direct Television Broadcasting โดยข้อมติดังกล่าวได้มีภาคผนวกก าหนดหลักการ
ที่ส าคัญหลายประการ เช่น การรับรองว่ารัฐภาคีทุกรัฐมีสิทธิที่จะด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอด
สัญญาณผ่านดาวเทียมโดยวิธีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐนั้น 
การรับรองว่า รัฐและประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าถึงประโยชน์จากการใช้ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร การ
รับรองว่า กิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่โทรทัศน์ทางตรงผ่านดาวเทียมควรตกอยู่ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ  การรับรองเรื่องความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐจากการด าเนินกิจกรรมการ
เผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ทางตรงผ่านดาวเทียม (Direct television broadcasting) การรับรอง
ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง (copyrights and neighboring rights) เป็นต้น 

 

5.2.2ปฏิญญำแห่งหลักกำรที่ใช้เป็นแนวทำงว่ำด้วยกำรใช้ดำวเทียมเพื่อกำรถ่ำยทอด
ข้อมูลอย่ำงเสรี  กำรขยำยกำรศึกษำและกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมที่กว้ำงขวำงขึ้น 
(Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the 
Free Flow of Information, the Spread of Education and Greater Cultural 
Exchange) 

                                                           
31โปรดดู Satellite Regulation in Europe: Legal Texts and Materials (edited by Stéphan Le Gouëff), 
(The Netherlands: Kluwer Law International, 2001), หน้า 712 
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องค์การระหว่างประเทศอย่างยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) หรือUNESCO ซึ่งเป็นทบวงการช านัญพิเศษในเครือข่ายขององค์การ
สหประชาชาติ ที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีสมาชิกอยู่ก็ได้ออกข้อมติในรูปของปฏิญญาหรือค าประกาศ
เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารในปีค.ศ.1972 ด้วย คือDeclaration of Guiding 
Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the 
Spread of Education and GreaterCultural Exchange โดยค าประกาศนี้ได้กล่าวถึงหลักการ
ส าคัญเกี่ยวกับการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การยืนยันว่าการ
เผยแพร่สัญญาณจะต้องเคารพอ านาจอธิปไตยของรัฐ การยืนยันว่าประโยชน์ที่ได้จากการเผยแพร่
สัญญาณควรตกแก่ทุกๆประเทศโดยปราศจากการเลือกประติบัติ การรับรองหลักการไหลเวียนอย่าง
อิสระของข้อมูลข่าวสาร (Free flow of information)  การรับรองว่าแต่ละประเทศมีสิทธิที่จะ
ก าหนดเนื้อหารายการเกี่ยวกับการศึกษา (content of the educational program) ที่ผ่านทาง
ดาวเทียม รวมทั้งการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสนับสนุน
ให้รัฐท าความตกลงล่วง “prior agreement” เกี่ยวกับการเผยแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมที่จะ
ถ่ายทอดไปยังประเทศอ่ืนๆที่มิใช่ประเทศต้นก าเนิดของการเผยแพร่สัญญาณ ( transmission) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณา การถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวจะต้องตกอยู่ภายใต้ความตกลงเฉพาะ
ระหว่างรัฐต้นก าเนิดหรือรัฐผู้ส่งสัญญาณ (originating countries) กับรัฐผู้รับสัญญาณ (receiving 
countries)  เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการสื่อสารและถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมต้องค านึงถึง
กฎเกณฑ์เหล่านี้และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้แม้ในตัวเองไม่มีค่าบังคับทางกฎหมาย  แต่จะ
สร้างความชอบธรรมในการด าเนินการและท าให้หลีกเลี่ยงแรงกดดันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง
การเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงข้อขัดแย้งกับรัฐอ่ืนหรือกับประชาคมระหว่างประเทศอันจะท าให้
การประกอบกิจการในเรื่องนี้ในระดับระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น 

5.2.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรับรู้จำกระยะไกลผ่ำนดำวเทียมของสหประชำชำติ ค.ศ. 

1986 (The United Nations Principles on Remote Sensing 1986)32 

ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้ออกข้อมติชื่อว่าThe United Nations Principles on 

Remote Sensing 1986 ข้อมติดังกล่าวออกโดยฉันทามติ (Consensus) โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ในหลักเกณฑ์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 15 ข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์มีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้

ที่ดินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม33 

                                                           
32ส าหรับตัวบทและค าอธิบาย โปรดดู Frans von der Dunk, United Nations Principles on Remote Sensing 
and the User, in Earth Observation Data Policy and Europe, edited by Ray Harris,2002,pp.29-40 
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2. การด าเนินกิจกรรมการรับรู้จากระยะไกลผ่านดาวเทียมจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

ทุกรัฐ34 

3. การด าเนินกิจกรรมการรับรู้จากระยะไกลผ่านดาวเทียมจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ สนธิสัญญาอวกาศ สนธิสัญญาดวงจันทร์และ

เทห์วัตถุอ่ืนๆรวมถึงตราสารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศด้วย35 

4. การด าเนินกิจกรรมการรับรู้จากระยะไกลผ่านดาวเทียมจะต้องค านึงถึงหลักการแสวงหา

และใช้ประโยชน์จากอวกาศและหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติและ

บุคคลของรัฐด้วย การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่

ถูกส ารวจถ่ายภาพ (Sensed state)36 

5. การให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในระดับระหว่างประเทศ37 

6. การด าเนินกิจกรรมการรับรู้จากระยะไกลผ่านดาวเทียมจะต้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ

โลก38และคุ้มครองมนุษยชาติจากภัยพิบัติธรรมชาติ39 

อนึ่ ง  มีข้อสัง เกตว่า หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับรู้ จากระยะไกลผ่านดาวเทียมของ

สหประชาชาติ ค.ศ. 1986 ไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นสนธิสัญญาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเพียงตราสารระหว่างประเทศที่สร้างความผูกพันในทางศีลธรรมหรือ

การเมืองเท่านั้น ในระดับระหว่างประเทศ มีความพยายามที่จะแปลงสภาพของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การรับรู้จากระยะไกลผ่านดาวเทียมของสหประชาชาติ ค.ศ. 1986 ให้เป็นสนธิสัญญาคล้าย

สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 

5.2.4กฎหมำยแห่งสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ ( International Telecom 

Union: ITU) 

แรกเริ่มเดิมทีองค์การสหภาพโทรคมนาคมมิได้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่อง
กิจกรรมอวกาศ แต่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ (Spectrum) แต่เนื่องจาก

                                                                                                                                                                      
33Principle I 
34Principle II 
35Principle III 
36Principle IV 
37Principle V,VI,VII,VIII 
38Principle X 
39Principle XI 
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เรื่องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กับการก าหนดต าแหน่ง 
(Orbital slots)ของดาวเทียมสื่อสารในวงโคจรสถิตย์หรือวงโคจรค้างฟ้าอยู่ด้วย องค์การสหภาพ
โทรคมนาคมจึงเข้ามามีอ านาจดูแลเรื่องนี้ด้วยตามลักษณะของเรื่อง เพ่ือมิให้มีการใช้ต าแหน่งวงโคจร
สถิตย์ทับซ้อนกันหรือในต าแหน่งที่ใกล้เคียงกันจนอาจก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณกันได้สหภาพ
โทรคมนาคมจึงต้องท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิต าแหน่งวงโคจร
สถิตย์และท าหน้าที่เป็นเวทีในการประสานระหว่างประเทศของทั้งคลื่นความถี่รวมทั้ งต าแหน่ง
ดังกล่าวด้วย40 

แม้ ต าแหน่ ง ว ง โคจรค้ า ง ฟ้ า เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ ใ ช้ ไม่ หมดก็ ตามแต่ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่จ ากัด (limited natural resources)41หมายความว่า เฉพาะบริเวณรอบเส้น
ศูนย์สูตรเท่านั้นที่มีต าแหน่งวงโคจรสถิตย์ได้ โดยอยู่เหนือพ้ืนผิวโลกขึ้นไปในอวกาศราว 35,000
กิโลเมตร และในทางวิทยาศาสตร์พบว่า ต าแหน่งวงโคจรสถิตย์เป็นต าแหน่งในอวกาศที่เหมาะสม
ส าหรับระบบดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร42 ซึ่งค านวณแล้ว สามารถมีต าแหน่งวงโคจรสถิตย์ได้ประมาณ 
1,800 ต าแหน่ง43 ดังนั้น การแข่งขันช่วงชิงต าแหน่งวงโคจรดังกล่าวจึงมีมาก ดังนั้น ITU จึง
จ าเป็นต้องแบ่งสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดอีก
ด้วยโดยธรรมนูญของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ก าหนดหลักการใช้คลื่นความถี่และวง
โคจรสถิตย์ไว้ในข้อบทที่ 44(2) ว่า รัฐภาคีจะต้องตระหนักว่า คลื่นความถี่วิทยุและต าแหน่งวงโคจร
สถิตย์นั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัด (limited natural resources) ดังนั้น การใช้คลื่นความถี่
วิทยุและต าแหน่งวงโคจรสถิตย์ต้องใช้อย่างสมเหตุสมผล (rationally) มีประสิทธิภาพ (efficiently) 
และอย่างประหยัด (economically)44 

                                                           
40 Ronald Spencer, State Supervision of Space Activity, 63 A.F. L. Rev , P.86 
41 H.L. van Traa- Engelman, Commercial Utilization of Outer Space: Law and Practice, (The 
Netherlands: MartinusNijhoff Publishers, 1993), p. 96  
42 Francis Lyall and Paul Larsen, Space Law: A Treatise ,(United Kingdom: Ashgate, 2009), p., 249 
43 Milton Smith, The Orbit/Spectrum Resource and the Technology of Satellite 
Telecommunications: An Overview, 12 Rutgers Computer & Tech. L.J. 285 (1986-1987),p.288 

44 Article 44Use of the radio-frequency spectrum and of the geostationary-satellite and other 
satellite orbits 

1. Member States shall endeavour to limit the number of frequencies and the spectrum 
used to the minimum essential to provide in a satisfactory manner the necessary 
services. To that end, they shall endeavour to apply the latest technical advances as 
soon as possible 
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โดยที่สิทธิในต าแหน่งวงโคจรสถิตกับคลื่นความถี่วิทยุเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ในด้านการ
บริหารจัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แม้ว่าโดยหลักการแล้ว ITU มีอ านาจครอบคลุมเฉพาะเรื่องการ
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเท่านั้นแต่เนื่องจากการจะใช้ดาวเทียมให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือ
ประโยชน์ทางพาณิชย์หรือมิใช่พาณิชย์ เช่น การส ารวจสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือทางทหาร ล้วนแล้วต้องอาศัยคลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น ในทาง
ความเป็นจริง แม้ ITU จะรับผิดชอบในการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นหลัก แต่ก็มีอ านาจโดยปริยาย 
(implied power) ในการจัดสรรต าแหน่งของวงโคจรค้างฟ้าของดาวเทียมไปด้วยในตัว45 นอกจากนี้ 
Tare Brisibeกล่าวว่า ดาวเทียมจะต้องใช้คลื่นความถี่วิทยุในการติดต่อสื่อสารจากสถานีภาคพ้ืนดิน
เพ่ือปฏิบัติการ46 ในประเด็นนี้ นักกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านเห็นพ้องกันว่า การจะใช้
ดาวเทียมได้นั้นจะต้องประกอบด้วยสองสิ่งคือคลื่นวิทยุ (radio frequency spectrum) และ 
ต าแหน่งวงโคจรสถิตย์(geostationary orbit) ประกอบกันเสมอ สองสิ่งนี้แยกออกจากกันไม่ได้  
กล่าวคือเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น (conditiosinequa non) ต่อการแสวงประโยชน์จากดาวเทียม  หาก
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป อีกสิ่งหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป47นักกฎหมายโทรคมนาคมอย่าง Michael 
Straubelกล่าวว่า ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร (Telecommunication satellites) ได้ใช้วงโคจรสถิตย์
และคลื่นความถี่ความวิทยุ48 กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้ประโยชน์วงโคจรสถิตย์มักจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
                                                                                                                                                                      

2. In using frequency bands for radio services, Member States shall bear in mind that radio 
frequencies and any associated orbits, including the geostationary-satellite orbit, are 
limited natural resources and that they must be used rationally, efficiently and 
economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations, so that 
countries or groups of countries may have equitable access to those orbits and 
frequencies, taking into account the special needs of the developing countries and the 
geographical situation of particular countries. 

45VisootTuvayanond, Some Reflections on Selected Pending Legal Issues in Contemporary Space 
Law, วารสารศรีปทุม , 2556, หน้า 38 
46 Tare Brisibe, Aeronautical Public Correspondence, (The Netherlands: Ellven International 
Publishing, 2006),p. 45 
47โปรดดู Comment: Regulation and Licensing of Low-Earth-Orbit Satellite, 10 Santa Clara 
Computer & High Tech. L.J. (1997),P. 403; Francis Lyall and Paul Larsen, Space Law: A Treatise 
,(United Kingdom: Ashgate, 2009), p., 199, 229; Milton Smith, The Orbit/Spectrum Resource and 
the Technology of Satellite Telecommunications: An Overview, 12 Rutgers Computer & Tech. L.J. 
285 (1986-1987),pp. 285-286; R. Bender, Launching and Operating Satellites: Legal Issues, (The 
Netherlands: MartinusNijhoff Publishers, 1997), p. 75  
48 Michael S. Straubel, Telecommunication Satellites and Market Forces: How Should the 
Geostationary Orbit Be. Regulated by the F.C.C.?, 17 N.C.J.Int’l L& Com. Reg. 205, 1992,  p.206; 
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การสื่อสารเป็นหลัก การใช้วงโคจรสถิตย์จึงต้องควบคู่ไปกับการใช้คลื่นความถี่เสมอทั้งในเรื่องของการ
บังคับควบคุมดาวเทียมให้อยู่ในต าแหน่งวงโคจรที่ถูกต้องและการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการสื่อสาร49 
ดังนั้น การขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมีผลให้ไม่สามารถใช้ดาวเทียมให้เกิดประโยชน์ได้ กล่าวคือ หากรัฐ
มีเพียง “คลื่นความถี่วิทยุ” อย่างเดียวแต่ไม่มี “ต าแหน่งวงโคจรสถิตย์” รัฐนั้นก็ไม่สามารถใช้
ดาวเทียมได้ ในทางกลับกัน หากมีเพียง “ต าแหน่งวงโคจรสถิตย์” อย่างเดียวโดยไม่มี “ คลื่นความถี่
วิทยุ” รัฐก็ไม่สามารถใช้ดาวเทียมได้เช่นกัน นักกฎหมายอากาศอย่าง Lyallและ Larsen ได้อธิบายว่า 
การประกอบกิจการ Direct satellite broadcasting จ าต้องอาศัยทั้งวงโคจรสถิตย์และคลื่นความถี่
วิทยุที่เหมาะสม50 ซึ่งหมายความว่า หากขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไป การประกอบธุรกิจ  Direct 
satellite broadcasting ก็ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงได้ 

นอกจาก  ITUจะรับผิดชอบดูแลวงโคจรสถิตแล้ว ITU ยังได้ดูแลวงโคจรที่ไม่ประจ าที่ด้วย 
(Non-geostationary orbit) โดยใน Radio Regulations ข้อที่ 22 Section II บัญญัติว่าวงโคจรที่ไม่
ประจ าที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนคลื่น นอกจากนี้  World radiocommunication 
conferences (WRC) ในกรอบของ ITU ก็ยังได้มีข้อมติเกี่ยวกับวงโคจรที่ไม่ประจ าที่51รวมทั้งออก
รายงานเกี่ยวกับการใช้วงโคจรที่ไม่ประจ าที่(Non-geostationary orbit) เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินเรือด้วย52อนึ่ง จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า ในทางปฏิบัติ การ filing คลื่น
ความถี่ที่ใช้กับวงโคจรแบบไม่ประจ าที่ซึ่งมักจะใช้ในวงโคจรที่ต่ า (Low Earth Orbit) มักไม่ประสบ
ปัญหายุ่งยากกว่าวงโคจรสถิตย์หรือวงโคจรค้างฟ้า 

5.2.5 ข้อมติและข้อบังคับ (Resolution and Regulation)  

นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อมติที่ออกโดย World Radio Conference53 ที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
คือ RESOLUTION 2 (REV.WRC-03) ซึ่งได้วางข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้อย่างเที่ยงธรรมโดยรัฐทั้ง
ปวงพร้อมด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกันส าหรับวงโคจรเพ่ือการสื่อสารและต าแหน่งในวงโคจรอ่ืนๆตลอดจน
คลื่นความถี่เพ่ือการให้บริการวิทยุสื่อสารในอวกาศ (Equitable use, by all countries, with 

                                                                                                                                                                      

Tare C. Brisibe, Satellite Servicing OnOrbit by Automation and Robotics: Legal and Regulatory 
Considerations, Journal of Space Law, Volume 29 - 2003 - Number 1 & 2, p.29 
49ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, วงโคจรค้างฟ้า: ข้อพิจารณาทางกฎหมาย,วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 43, 2557, หน้า 387 
50 Francis Lyall and Paul Larsen, Space Law: A Treatise ,(United Kingdom: Ashgate, 2009), p. 257 
51เช่นข้อมติที่ 159 (WRC-15) 
52Rep. ITU-R M.2369-0, Use of non-geostationary orbit mobile satellite systems to enhance 
maritime safety, 2015 
53 World Radio Conference ท าหน้าที่พิจารณาทบทวน Radio Regulation (RR) การลงมติจะใช้วิธีการฉันทามติ 
(Consensus)  
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equal rights, of the geostationary-satellite and other satellite orbits and of frequency 
bands for spaceradio communication services)54 

5.2.6 กฎเกณฑ์ในตรำสำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ (International instruments) 

นอกจากสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายกับรัฐภาคีที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีตราสาร
ระหว่างประเทศอีก 2 ฉบับซึ่งในตัวเองแม้จะไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม 
เนื่องจากมีนิติฐานะเป็นเพียงข้อมติขององค์การสหประชาชาติที่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย  แต่ก็เป็น
เอกสารระหว่างประเทศซึ่งวางกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมอวกาศที่รวมถึงการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมในลักษณะที่รัฐไม่อาจละเลยได้ เนื่องจากตราสารระหว่างประเทศนี้วางกรอบหรือแนว
ปฏิบัติที่ส าคัญเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วโลก การเพิกเฉยตราสาร
ระหว่างประเทศอาจมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่อาจส่งผลเสียต่อ

                                                           
54 RESOLUTION 2 (REV.WRC-03) The World Radio communication Conference (Geneva, 2003), 
ได้ยืนยันหลักการที่กล่าวมาและก าหนดให้รัฐที่เกี่ยวข้องและส านักงานทะเบียนต้องค านึงว่าการจดทะเบียนการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือการให้บริการวิทยุสื่อสารและการใช้คลื่นมิไดใ้ห้ล าดับความส าคญัแก่รัฐทีไ่ด้รับอย่างถาวรอีก
ทั้งรัฐผู้ไดร้ับการจัดสรรต้องใช้ทุกมาตรการในทางปฏิบัติเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับการใช้ระบบอวกาศใหม่โดย
รัฐอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐท่ีก าลังพัฒนาและรัฐที่พัฒนาน้อยที่สดุด้วย (Considering that all countries have 
equal rights in the use of both the radio frequencies allocated to various space 
Radio communication services and the geostationary-satellite orbit and other satellite orbits for 
these 
services, 
taking into account 
that the radio-frequency spectrum and the geostationary-satellite orbit and other satellite orbits 
are limited natural resources and should be most effectively and economically used, 
resolves 
1 that the registration with the Radio communication Bureau of frequency assignments for space 
radio communication services and their use do not provide any permanent priority for any 
individual country or groups of countries and do not create an obstacle to the establishment of 
space systems by other countries; 
2 that, accordingly, a country or a group of countries having registered with the Bureau 
frequencies for their space radio communication services need to take all practicable measures 
to facilitate the use of new space systems by other countries or groups of countries, in particular 
those of developing countries and least developed countries, so desiring; 
3 that resolves1 and 2 of this Resolution shall be taken into account by the administrations and 
the Bureau. 
 



41 
 

 
 

ประชาคมระหว่างประเทศในทางปฏิบัติซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศได้ 
เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจึงต้องค านึงถึงตราสารระหว่างประเทศด้วยแม้ว่าจะไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายดังเช่นสนธิสัญญาก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีผลในทางการเมืองโดยการสร้างแรงกดดัน
ต่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามในสายตาของประชาคมโลก ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อ งกับ
ดาวเทียมสื่อสารมีดังนี้ 

1) หลักการที่ใช้กับดาวเทียมของรัฐเพ่ือการถ่ายทอดโทรทัศน์ระหว่างประเทศโดยตรง 

(Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International 

Direct Television Broadcasting)55 

2) ปฏิญญาแห่งหลักการที่ใช้เป็นแนวทางว่าด้วยการใช้ดาวเทียมเพ่ือการถ่ายทอดข้อมูลอย่าง
เสรี การขยายการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่กว้างขวางขึ้น (Declaration of Guiding 
Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the 
Spread of Education and Greater Cultural Exchange) 

 3) Resolution on the Use of satellite orbital positions and associated 

frequency spectrum to deliver international public telecommunication services in 

developing countries56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 UN Resolution, A/RES/37/92 10 December 1982 
56RESOLUTION 11 (WRC-12) 
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บทที่ 6 

กฎหมำยของต่ำงประเทศในที่เกี่ยวกับกฎหมำยอวกำศและดำวเทียม 

บทน ำ 

 ปัจจุบันมีหลายประเทศทั้งภูมิภาคของโลกทั้งในภาคพ้ืนยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ที่ตรา

กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติขึ้น โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายแม่บทนี้จะมีสาระส าคัญที่

คล้ายกันอาจมีกฎเกณฑ์รายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างเนื่องจากอนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ.1967 

ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้แต่ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของรัฐภาคี นอกจากนี้แล้ว กฎหมายระหว่าง

ประเทศอวกาศมิได้บัญญัติบางเรื่อง เช่น เงื่อนไขในการอนุญาตให้เอกชนประกอบกิจการอวกาศ การ

ท าประกันภัย สิทธิไล่เบี้ยของรัฐ การสืบสวนอุบัติเหตุทางอวกาศ การจัดตั้งองค์กรอวกาศ เป็นต้น รัฐ

ได้ตรากฎหมายภายในเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายระหว่างประเทศ ฉะนั้น การตรากฎหมายแม่บท

กิจการอวกาศจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้เอกชน

ประกอบกิจการอวกาศให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาด้านอวกาศและพันธกรณีระหว่างประเทศด้วย 

ในบทนี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญของกฎหมายอวกาศของประเทศต่างๆว่ามีสาระส าคัญอย่างไร

บ้าง ดังต่อไปนี้ 

 6.1 กฎหมำยแม่บทอวกำศ 

 6.1.1 ประเทศฝรั่งเศส 

 ประเทศฝรั่งเศสได้ตรากฎหมายแม่บทอวกาศขึ้นมาในปีค.ศ.200857โดยหลักการส าคัญของ

กฎหมายแม่บทอวกาศดังนี้ 

 1) หมวดค านิยามเช่นค าว่า damage, space operator, launching state, space 

operator เป็นต้น58 

 2) การอนุญาตและการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศ59 

 3) หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจกรรมอวกาศการท าประกันภัย 

                                                           
57ส าหรับค าแปลตัวบทเป็นภาษาอังกฤษโปรดดู Journal of Space Law,vol.35,2008 
58Article 1 
59 Article 4 
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 4) อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตและก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศ เช่น การออก

ค าสั่งได้ทุกเมื่อเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม60 

 5) การลงโทษทางปกครองและทางแพ่ง กฎหมายนี้มีบทลงโทษทั้งทางปกครอง เช่น การสั่ง

พักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตและทางแพ่ง เช่น การปรับเป็นเงิน61 

 6) การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ให้ the Centre National d’EtudesSpatialesมีหน้าที่ใน
การจดทะเบียนวัตถุอวกาศในนามของประเทศฝรั่งเศส62 

 6.1.2 ประเทศเบลเยี่ยม 

 ประเทศฝรั่งเศสได้ตรากฎหมายแม่บทอวกาศขึ้นมาในปีค.ศ.2005 ชื่อว่า Law of 17 

September 2005 on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of 

Space Objectsโดยมีหลักการส าคัญของกฎหมายแม่บทอวกาศดังนี้ 

1) หมวดค านิยาม เช่น ค าว่า space objects, operator, damage, launching state 

เป็นต้น 

2) การอนุญาตและการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศ กฎหมายได้บัญญัติเป็นหลักการทั่วไปว่า 

ผู้ที่ต้องการด าเนินกิจกรรมอวกาศจะต้องได้ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อนและการด าเนิน

กิจกรรมอวกาศจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาด้าน

อวกาศ63 

3) ขั้นตอนต่างๆด้านธุรการในการขอใบอนุญาต 

4) การสั่งพักใบอนุญาตและถอนใบอนุญาต64 

5) การโอนสิทธิให้บุคคลที่สามจะต้องได้รับอนุญาตก่อน 

6) การตั้งหน่วยงานจดทะเบียนแห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศ65 

7) ความรับผิดและสิทธิไล่เบี้ย ตามกฎหมายของเบลเยี่ยม รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดในทาง

ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ก็บัญญัติให้รัฐบาลมีสิทธิไล่เบี้ยกับ

ผู้ประกอบการ (operator) ที่ท าความเสียหายได้66 

                                                           
60Article 8 
61Article 9-11 
62 Article 12 
63Article 4 
64Article 11 
65Article 14 
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8) การคืนวัตถุอวกาศรัฐบาลเบลเยี่ยมมีพันธกรณีที่จะคืนวัตถุอวกาศที่พบในดินแดนของ

ประเทศเบลเยี่ยม67 

9) การสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ68 

6.1.3 ประเทศคำซัคสถำน 

ประเทศคาซักสถานได้ตรากฎหมายแม่บทอวกาศขึ้นมาในปีค.ศ.2012 ชื่อว่า Law of the 

Republic of Kazakhstan on Space Activities 2012 โดยหลักการส าคัญของกฎหมายแม่บท

อวกาศดังนี้ 

1) หมวดค านิยาม เช่น ค าว่า spacecraft, outer space, space activities, space 

objects, remote sensing, satellite navigation เป็นต้น 

2) หลักท่ัวไปของการด าเนินกิจกรรมอวกาศ เช่น หลักผลประโยชน์และความม่ันคงของรัฐ 

การเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ผู้คน สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินการด าเนินกิจกรรมอวกาศต้อง

สอดคล้องกับกฎหมายอวกาศระหว่างประเทศ เป็นต้น 

3) ประเภทของกิจกรรมอวกาศ 

4) การอนุญาตและการก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศ: การประกอบกิจกรรมอวกาศทั้งของรัฐ

และเอกชนต้องได้รับใบอนุญาต69 

5) อ านาจหน้าที่ขององค์กรในกิจกรรมอวกาศ 

6) การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ (ซึ่งใช้บังคับทั้งวัตถุอวกาศของรัฐและเอกชน) 

7) การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของกิจกรรมอวกาศ 

8) การใช้ดาวเทียมการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing)70 

9) การใช้ดาวเทียมแบบHigh accuracy Satellite Navigation System71 

10) มาตรการด้านความปลอดภัย72 

11) การสอบสวนกรณีอุบัติเหตุ73 

                                                                                                                                                                      
66Article 15 
67Article 17 
68Article 17 
69Article 13 
70Article 17 
71 Article 18 
72Article 27 
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6.1.4ประเทศบรำซิล 

ประเทศบราซิลได้ตรากฎหมายชื่อว่า Regulations on procedures and on definition 

of necessary requirements for the request, evaluation, issuance, follow-up and 

supervision of licences for carrying out launching space activities in Brazilian Territory 

ส าหรับสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้มีดังนี้ 

1) เป็นกฎหมายที่อนุญาตและก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศที่ด าเนินการโดยเอกชน ไม่ว่าจะมี

สัญชาติบราซิลหรือคนต่างด้าวที่ประสงค์จะประกอบกิจการอวกาศในทางการค้าพาณิชย์ จะต้องมา

ขออนุญาตจาก The Brazilian Space Agency (AEB) โดยใบอนุญาตนี้อาจก าหนดเงื่อนไขหรือ

ข้อจ ากัดก็ได้ อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช้กับการด าเนินกิจกรรมอวกาศโดยหน่วยงานของรัฐ74 

2) กฎหมายฉบับนี้ให้ค านิยามค าว่า ความเสียหาย (damage) ไว้อย่างครอบคลุมคือความ

เสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน75 

3) หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเช่น หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ข้อมูลทางเทคนิค 

ความพร้อมทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี76 และในกรณีของนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องมีหลักฐานที่

ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติของนิติบุคคลนั้นว่าได้รับอนุญาตประกอบกิจกรรมอวกาศ77 

4) มาตรการทางปกครอง กฎหมายฉบับนี้รับรองมาตรการทางปกครองเช่น การตักเตือน 

การพักใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต (จะใช้ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตล้มละลาย หรือ

ประกอบกิจการอวกาศมากกว่าที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย) อย่าไร

ก็ดี ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้78 

6.1.5ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายแม่บทอวกาศชื่อว่า Basic Space Law เมื่อปีค.ศ.2008 มี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากอวกาศ สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ การ

วางกรอบการพัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆของวัตถุอวกาศ 

                                                                                                                                                                      
73Article 28 
74Article 1 
75Article 5 
76Article 6-14 
77Article 14 
78Article 20-23 
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โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของกิจการอวกาศ และการสร้างความสามารถในการพัฒนา การปล่อยจรวด 

และการควบคุมการท างานของดาวเทียม79 นอกจากนี้แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้ความส าคัญของ

การประกอบกิจการอวกาศโดยภาคเอกชนด้วย80 

อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้ได้ยังได้บัญญัติเรื่องแผนการด้านอวกาศ (Basic Space Plan) เกี่ยวกับ

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากอวกาศ81 รวมทั้งบัญญัติให้รัฐบาลจะต้องตรากฎหมายอนุวัติการ

อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการควบคุมกิจกรรมอวกาศอีกด้วย82 

6.1.6 ฮ่องกง 

ฮ่องกงเป็นอีกหน่วยทางการเมืองหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศด้านดาวเทียม

สื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านโทรศัพท์มือถือ การถ่ายทอดสัญญาณแพร่ภาพทางโทรทัศน์และการน าทาง 

นอกจากนี้ มีบริษัทที่ประกอบกิจการดาวเทียมอยู่สองบริษัทที่ฮ่องกงเช่น APT Satellite Company 

Limited (“APT Satellite” or “APSTAR”) และยังได้ด าเนินกิจการดาวเทียมที่ก าลังอยู่ในวงโคจร

ถึง 5 ดวงคือAPSTAR-5, APSTAR-6, APSTAR-7, APSTAR-7B (partial), APSTAR-9 satellite 

(“APSTAR Satellite Fleet”) อีกบริษัทหนึ่งคือ Asia Satellite Telecommunications 

Company Limited 83 เพราะฉะนั้นฮ่องกงจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจการอวกาศรวมถึงการตรา

กฎหมายเพื่อควบคุมการด าเนินการกิจกรรมอวกาศ เช่น การประกอบธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร 

ฮ่องกงได้ตรากฎหมายอวกาศชื่อว่า The Outer Space Ordinance ปี ค.ศ.1997 กฎหมาย

ฉบับนี้มีเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมอวกาศ โดยมีบทบัญญัติส าคัญเกี่ยวกับค านิยาม

ต่างๆ เช่น space object, license, outer space84ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (กฎหมายฉบับนี้

ใช้กับการส่งจรวด การจัดหาการส่งจรวด การท างานและควบคุมดาวเทียม และกิจกรรมใดๆใน

อวกาศ)85 การออกใบอนุญาตและข้อยกเว้น86การโอนสิทธิให้แก่บุคคลที่สาม87การจดทะเบียนวัตถุ

อวกาศ การจ่ายค่าชดเชยของผู้ประกอบการเอกชนแก่รัฐ88 

                                                           
79Article 15 
80Article 16 
81Article 24 
82Article 35 
83 Yun Zhao, Outer Space Ordinance in Hong Kong Special Administrative Region, in National 

Space Law in China,,2015, pp.255-256 
84Section 2 
85Section 3 
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6.1.7 ประเทศเกำหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนากิจการ

อวกาศได้อย่างต่อเนื่อง กฎหมายอวกาศของประเทศเกาหลีใต้มีอยู่ด้วยกัน 3 ฉบับคือ  ฉบับแรกคือ 

The Aerospace Industry Development Promotion Act 1987 ฉบับที่สองคือ The Space 

Development Promotion Act 2005 และฉบับสุดท้ายคือ The Space Damage 

Compensation Act 2007 ส าหรับสาระส าคัญมีดังนี้  

The Aerospace Industry Development Promotion Act 1987 เป็นกฎหมายที่ส่งเสริม

กิจการอวกาศของเกาหลีใต้ โดยได้ก าหนดนโยบายกิจการอวกาศส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

อวกาศ (Aerospace Industry Development) การก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ต่างๆของวัตถุอวกาศ ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานแล้วจะใช้ไม่ได้ยกเว้นเพ่ือการทดลองเท่านั้น  

ส่วน The Space Development Promotion Act 2005 นั้นถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บท

เกีย่วกับการควบคุมกิจกรรมอวกาศ โดยบัญญัติสาระส าคัญครอบคลุมหลายเรื่องเช่น  

1) การออกใบอนุญาตเพ่ือจะปล่อยจรวดหรือยานพานะในประเทศเกาหลีใต้จะต้องได้รับ

อนุญาตก่อนรวมถึงการปล่อยจรวดหรือยานพานะนอกดินแดนเกาหลีใต้หากว่ายานพานะที่จะถูกส่ง

ขึ้นไปในอวกาศ (a launch vehicle) เป็นของรัฐบาลหรือเอกชนสัญชาติเกาหลีใต้89 

2) การตั้งคณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ (National Space Committee)90และองค์กร

พิเศษเพ่ือการพัฒนาอวกาศ (Special Agency for Space Development)91 

3) การจดทะเบียน โดยแยกออกเป็นการจดทะเบียนภายในประเทศและการจดทะเบียน

ระหว่างประเทศการจดทะเบียนในประเทศ ผู้ประกอบการจะต้องท าการจดทะเบียนต่อรัฐมนตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เกิน 180 วันก่อนที่จะถึงวันที่จะปล่อยจรวด92 ส่วนการจดทะเบียน

                                                                                                                                                                      
86Section 4 
87Section 7 
88Section 12 
89Article 11 
90Article 6 
91Article 7 
92Article 8 
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ระหว่างประเทศต่อเลขาธิการสหประชาชาตินั้น รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้จด

ทะเบียนโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า93 

4) การท าประกันภัย94 

5) การตั้งคณะกรรมาธิการสืบสวนอุบัติเหตุ 

6) การสนับสนุนการพัฒนาโครงการอวกาศของภาคเอกชน ในเรื่องนี้กฎหมายก าหนดให้

รัฐบาลออกมาตรการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโครงการอวกาศของภาคเอกชน เช่น การลดภาษี การ

สนับสนุนทางการเงิน และการให้ความส าคัญของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางอวกาศ95 

7) การช่วยเหลือนักบินอวกาศ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในสถานะล าบาก หรือการลงฉุกเฉิน 

เมื่อมีการค้นพบนักบินอวกาศ ในอาณาเขตของประเทศเกาหลีใต้ หรือบริเวณที่ติดกับเขตทะเลหลวง 

รัฐบาลเกาหลีใต้จะต้องช่วยเหลือและส่งนักบินอวกาศกลับไปยังรัฐผู้ส่ง หรือรัฐที่จดทะเบียนหรือ

องค์การระหว่างประเทศท่ีรับผิดชอบในการส่งวัตถุอวกาศขึ้นไป96 

8) การส่งคืนวัตถุอวกาศ เมื่อวัตถุอวกาศชนกันหรือแล่นลงฉุกเฉินในอาณาเขตของประเทศ

เกาหลีใต้แล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้จะต้องส่งวัตถุอวกาศคืนแก่ประเทศผู้ส่งหรือรัฐที่จดทะเบียนหรือ

องค์การระหว่างประเทศท่ีรับผิดชอบในการส่งวัตถุอวกาศขึ้นไป97 

ส่วนกฎหมายอวกาศฉบับสุดท้ายคือ  The Space Damage Compensation Act 2007 

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดกฎเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดระหว่างประเทศของเกาหลีใต้และ

สิทธิไล่เบี้ยของรัฐบาลต่อผู้ประกอบการกิจกรรมอวกาศที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยกฎหมายนี้ได้

รับรองระบอบความรับผิดสองประเภทด้วยกันคือความรับผิดเด็ดขาดหากว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้น

บนพ้นผิวโลกและก่อนเข้าชั้นอวกาศและความรับผิดแบบต้องพิสูจน์ความผิด (ไม่ว่าเจตนาหรือความ

ประมาทก็ตาม) หากว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในอวกาศ นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดให้

ผู้ประกอบการท าประกันภัยและก าหนดเพดานความรับผิดไว้ที่ 200 billion วอน98 

 

                                                           
93Article 9 
94Article 15 
95Article 18 
96Article 22 
97Article 23 
98Article 5 
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6.1.8 ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียได้ออกกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศชื่อว่า Space Activities Act เมื่อปี

ค.ศ.1998 โดยกฎหมายแม่บทนี้มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ99 

 ประการแรก ต้องการสร้างระบบหรือกลไกในการควบคุมการด าเนินกิจกรรมอวกาศที่เกิดขึ้น

ในดินแดนออสเตรเลียหรือการด าเนินกิจกรรมอวกาศที่เกิดจากคนชาติออสเตรเลียที่ประกอบกิจกรรม

ในต่างประเทศ 

 ประการที่สอง เพ่ือด าเนินการเยียวยาความเสียหายอย่างเพียงพออันเกิดจากการด าเนิน

กิจกรรมอวกาศ โดยความเสียหายที่ว่านี้ครอบคลุมทั้งความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน 

ประการที่สามเพ่ืออนุวัติการพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศออสเตรเลียตาม

อนุสัญญากฎหมายอวกาศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ 

ส าหรับสาระส าคัญของ Space Activities Act1998 มีดังนี ้

1) หมวดค านิยาม ในหมวดนี้ กฎหมายจะให้ค าจ ากัดความถ้อยค าที่ใช้ในกฎหมาย เช่น 

damage, launching state, payload, launch facility, space licence, space 

object เป็นต้น 

2) รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต เช่น ผู้ที่มีอ านาจออกใบอนุญาต เงื่อนไข

การอนุญาต การฝ่าฝืนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต มาตรการทางปกครอง (การสั่งพัก

และการถอนใบอนุญาต ) เป็นต้น 

3) การท าประกันภัย 

4) ความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอวกาศ 

5) การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ 

6) การสอบสวนกรณีอุบัติเหตุ 

 

 6.1.9 ประเทศอังกฤษ 

กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของอังกฤษคือ The Outer Space Act 1986 โดยมี
สาระส าคัญคือขอบเขตของกฎหมายแม่บทนี้ใช้กับคนสัญชาติอังกฤษหรือบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายอังกฤษเท่านั้น โดยไม่สนใจว่ากิจกรรมอวกาศจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด  โดยหลักแล้วการประกอบ

                                                           
99โปรดดู Part 1 ของ Space Activities Act1998 
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กิจกรรมอวกาศ เช่นการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ จะต้องได้รับอนุญาตจาก Secretary 
of State เสียก่อน โดยก่อนที่จะอนุญาตจะต้องค านึงถึงความปลอดภัย กิจกรรมอวกาศที่ขออนุญาต
จะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และไม่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐของประเทศอังกฤษ 
นอกจากนี้ เงื่อนไขใบอนุญาตอาจก าหนดเรื่องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยง
การรบกวนคลื่น การหลีกเลี่ยงการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศอังกฤษ การอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ ได้ การก าหนดให้ผู้ประกอบการท าประกันภัย 
นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังได้รับรองเรื่องการโอนสิทธิแก่บุคคลที่สาม การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ 

 

 6.10 ประเทศยูเครน 

 ประเทศยูเครนได้ตรากฎหมายแม่บทกิจการอวกาศเมื่อปีค.ศ.1996 ชื่อว่า Ordinance of 

the Supreme Soviet of Ukraine on Space Activity 1996 กฎหมายแม่บทนี้มีเนื้อหาที่

ครอบคลุมพอสมควร โดยมีสาระส าคัญคือ 

1) รับรองสถานะและอ านาจหน้าที่ขององค์กรอวกาศแห่งชาติของยูเครน (the Ukrainian 

National Space Agency) 

2) ก าหนดให้มีโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (National Space Programme) 

3) ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและควบคุมก ากับกิจการอวกาศ100 

4) ข้อห้ามและข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการอวกาศ 

5) การออกใบอนุญาตรับรองวัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆของกิจการอวกาศ ซึ่งตามกฎหมายนี้ 

space facilities รวมถึงสถานีภาคพ้ืนดิน (ground infrastructure) ด้วย101 

6) การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ102 

7) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม103 

8) การก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการให้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

9) การบังคับให้ท าประกันภัย 

 

 

                                                           
100 Article 8,10 of the Ordinance of the Supreme Soviet of Ukraine on Space Activity 1996 
101Article12 
102Article 13 
103Article 21 
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ตำรำงสรุปบทบัญญัติท่ีส ำคัญของกฎหมำยแม่บทเพื่อกำรควบคุมกิจกรรมอวกำศของ

ต่ำงประเทศ104 

 

ประเทศ ค ำนิยำม

ต่ำงๆ 

กำร

อนุญำต

และก ำกับ

ดูแล 

กำรท ำ

ประกันภัย 

ควำมรับ

ผิด 

และสิทธิไล่

เบี้ยของรัฐ 

กำร

สอบสวน

อุบัติเหตุ 

กำรโอน

สิทธิแก่

บุคคลที่

สำม 

ฝรั่งเศส       

เบลเยี่ยม       

คาซักสถาน       

บราซิล       

                                                           
104ประเด็นที่น ามาสรุปในตารางนี้สอดคล้องกับ Building blocks ในการประชุมระหว่างประเทศท่ีเรียกว่า Project 
2001+ ที่เสนอโดย the University of Cologne's Institute of Air and Space Law and the German 
Aerospace Center (DLR) และ the Leiden International Institute of Air and Space Law `ซึ่งมีดังน้ี การ
อนุญาต การก ากับดูแล การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ความรับผิด ประเด็นอื่นๆ เช่น การท าประกันภัย โปรดดู
รายละเอียดใน Frans von der Dunk, Fundamental Provisions for National Space Laws" (2006). Space 
and Telecommunications Law Program Faculty,pp. 91-99 
 นอกจากน้ีในที่ประชุมระหวา่งประเทศของ  Committee on the Peaceful Uses of Outer Space ที่
จัดขึ้นท่ีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที ่16-19 พฤศจิกายน ค.ศ.2010 ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่า กฎหมายภายในว่า
ด้วยการควบคมุกิจการอวกาศนั้นควรมีเนื้อหาที่ครอบคลมุเรื่องดังตอ่ไปนี้ 
 --ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
 -การอนุญาต 
 -การควบคุมก ากับดูแล 
 -การจดทะเบยีนวัตถุอวกาศ 
 -ความรับผดิและการท าประกันภยั 
 -มาตรฐานความปลอดภัย 
 -การโอนสิทธิให้บุคคลที่สาม 
 โปรดดู A/AC.105/989, 31 January 2011,para.32 
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ญี่ปุ่น       

ฮ่องกง       

เกาหลีใต ้       

อังกฤษ       

ยูเครน       

 

6.2 กฎหมำยดำวเทียมสื่อสำร 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายชื่อว่า The Communications Satellite Act of 

1962กฎหมายนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการให้บริษัทเอกชน (เช่น การก่อตั้ง COMSAT) เข้ามามีส่วน

ร่วมในการแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์จากการส ารวจและแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมอวกาศ 

(เช่น การสร้างดาวเทียมสื่อสาร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับการแข่งขันกันโดยการ

ประมูล (bidding) และการให้ the Federal Communication Commission เข้ามามีบทบาทใน

การควบคุมก ากับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร 

2) ไต้หวัน 

 ไต้หวันเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเอเชียที่ใช้นโยบาย Open sky105ไต้หวันได้ออกกฎหมายชื่อ

ว่าthe Regulations for Administrative on Satellite Communication Services โดยกฎหมาย

นี้ใช้กับดาวเทียมสื่อสารสองประเภทคือ Fixed satellite communication services Mobile 

satellite communication servicesโดยเฉพาะอย่ายิ่งรัฐบาลไต้หวันมีนโยบายที่เรียกว่า foreign 

                                                           
105Martin Jarrold, India’s Satellite Crisis:  Capacity Barriers &“Spectrum Grab”โปรดดูฐานข้อมูลออนไลน ์

www.satmagazine.com/.../market_intelligence_April%2020 
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satellite television (FSTV) ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติสามารถส่งสัญญาณมายัง

ไต้หวันได้106 

 

3) ประเทศบรำซิล 

ประเทศบราซิลเป็นตลาดดาวเทียมสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ 107ตามนโยบายและ

กฎหมายของบราซิล บราซิลจึงใช้นโยบาย open sky กล่าวคือ กฎหมายบราซิลไม่ได้ห้ามมิให้

ผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสารต่างชาติให้บริการในประเทศบราซิล แม้ว่ารัฐบาลบราซิลจะให้

ความส าคัญแก่ดาวเทียมบราซิลก่อนดาวเทียมต่างชาติก็ตาม108ANATEL (the Brazilian 

telecommunications agency) ได้ออกมติ(Resolution) ที่ 378 ปี ค.ศ.2004109กฎหมายฉบับนี้

รับรองให้ผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติสามารถให้บริการในประเทศบราซิลได้โดยมีเงื่อนไขว่า

ผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตจาก ANATEL รวมทั้งบริษัทต่างชาติที่จะ

ให้บริการดาวเทียมของตนในประเทศบราซิลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายบราซิลและมีส านักงานใน

ประเทศบราซิลด้วยที่ผ่านมาในอดีต ANTEL ได้ให้ใบอนุญาตกับ บริษัทTelesat (บริษัทสัญชาติคานา

ดา), บริษัท Hisparma ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของบริษัท Hispasat ซึ่งมีสัญชาติสเปนและบริษัทYahSat(

บริษัทสัญชาติอาบูดาบี) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสารต่างชาติให้ชนะการประมูลคลื่นความถี่

และวงโคจร โดยที่บริษัทดาวเทียมของบราซิลคือ Star One แพ้การประมูลคลื่นความถี่และวง

โคจร110 

4) ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียมีกฎหมาย Australia Radiocommunications Act (1992) เป็นกรอบแม่บท

การก ากับดูแลคลื่นความถี่ซึ่งรวมถึงกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยมีหน่วยงานก ากับดูแลได้แก่ ACMA 

(Australian Communications and Media Authority) ตามกฎหมาย Australian 

Communications and Media Authority Act (2005) ส าหรับวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ

                                                           
106Chuan Yang Hsu Restructuring Broadcasting Policies in Taiwan: Managing Cultural Identity in a 
Recently-Democratic Society, Florida State University Libraries Electronic Theses, 2005, pp..114-
115 
107Latin America Market Brief, August, 2015,  p. 5 
108ดู Trade Policy Review, WT/TPR/S/212, 2009,para. 183 
109กฎหมายนีไ้ม่มคี าแปลเป็นภาษาองักฤษมีแต่ภาษาโปรตุเกสเท่านั้น 
110 http://spacenews.com/telesat-hispasat-and-yahsat-prevail-in-brazilian-slot-auction/ 
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ดาวเทียมสื่อสาร ACMA ใช้วิธีการ FCFS ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศออสเตรเลียที่มี

จ านวนผู้ขอรับอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารจ านวนไม่มาก 111 โดยมีเงื่อนไขทางเทคนิค

และทางการเงินท านองเดียวกันกับของสหรัฐอเมริกา 

 

5) ประเทศญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นมี MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) ท าหน้าที่หน่วยงาน

ก ากับดูแล โดยมีภารกิจประการหนึ่งคือการพัฒนาการสื่อสารดาวเทียมร่วมกันกับ NICT (National 

Institute of Information and Communications Technology) ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบ 

พัฒนา และให้บริการดาวเทียมสื่อสารร่วมกันกับ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 

ภายใต้การก ากับดูแลของ MIC 112โดยมีกฎหมายวิทยุ (Radio Act 1950) 113 เป็นกฎหมายแม่บทใน

การให้อนุญาตและก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ ของเอกชนในประเทศรวมถึงดาวเทียม 

 

6) ประเทศมำเลเซีย 

ในปี 2002 จึงได้จัดตั้ง Angkasa (AgensiAngkasa Malaysia) เป็นส านักกิจการอวกาศ 

(National Space Agency) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ MOSTI 

(Ministry of Science,Technology and Innovation) เพ่ือท าหน้าที่และโครงการเกี่ยวกับกิจการ

อวกาศโดยมีโครงการที่มีชื่อเสียงได้แก่การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าอบรมมนุษย์อวกาศผ่านโปรแกรม

ฝึกอบรมของมาเลเซีย114และมีนโยบายกิจการอวกาศแห่งชาติ (National Space Policy – Vision 

2020)115 

                                                           
111NORDICITY,Study on The Global Practices for Assigning Satellite Licences and Orther Elements, 
November 2010, p.11 
112Setsuko Aoki, Regulation of Space Activities in Japan, inNATIONAL REGULATION OF SPACE ACTIVITIES 
199–223, 204 (Ram S. Jakhued., 2010) 
113Japan Radio Act (Act No. 131 of May 2, 1950) 
114Background, PORTAL RASMIAGENSIANGKASA NEGARA (2012), 
http://www.angkasa.gov.my/?q=en/node/59 
115Subari& Hassan, Creating a Vibrant Space Industry  for Malaysia: The Need for a Space Act, 
Malaysian Journal of Remote Sensing & GIS MJRS & GIS, Vol.4 Num.1 2015, p.7 
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ตั้งแต่ปี 2003 จึงได้มีการเสนอร่างกฎหมายกิจการอวกาศหรือ MOSA (Malaysia Outer 

Space Act) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านอวกาศให้มากยิ่งขึ้น โดยให้อ านาจแก่ MOSTI ใน

การก ากับดูแลกิจการอวกาศผ่าน Angkasaดังต่อไปนี้ 

- ออกใบอนุญาต และอนุมัติกิจกรรมต่างๆ 

- บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ และลงโทษ 

- เป็นนายทะเบียนอวกาศแห่งชาติ (National Space Register) 116 

แนวทางนี้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับส านักกิจการอวกาศของสหราชอาณาจักร (UK 

Space Agency) ที่ถือเป็นผู้ออกใบอนุญาตที่แท้จริงให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตกิจการดาวเทียมสื่อสาร 

โดยการประสานงานกับ Ofcom 

อย่างไรก็ดีมาเลเซียมี MCMC (Malaysian Communications and Multimedia 

Commission) เป็นหน่วยงานก ากับดูแล (regulator) ในการก ากับดูแลสื่อและกิจการด้านการสื่อสาร

ของประเทศแต่การก ากับดูแลภายใต้กรอบของ MCMC ก็มีอยู่จ ากัดและเน้นไปในทางธุรกิจเป็น

ส าคัญ117 มาเลเซียจึงมีแนวโน้มชัดเจนที่จะให้กิจการดาวเทียมสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอวกาศ

และอยู่ภายใต้แนวนโยบายกิจการอวกาศเป็นส าคัญ ดังนั้นการอนุญาตต่างๆก็จะต้องผ่านการ

พิจารณาตามกรอบนโยบายกิจการอวกาศภายใต้ Angkasaและ MOSTI อย่างไรก็ดีแนวทางการให้

อนุญาตกิจการสื่อสารดาวเทียมในปัจจุบันภายใต้กรอบของ MCMC เป็นไปตามกฎหมายการสื่อสาร

และสื่อผสม (Communications and Multimedia Act 1998) 

กล่าวเฉพาะแก่นโยบายเปิดน่านฟ้า (Open sky policy) ซึ่งหมายถึงการเปิดให้มีการเข้าสู่

ตลาดสื่อสารดาวเทียมของผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติ ตามกรอบการเจรจาการค้าบริการ

โทรคมนาคมพ้ืนฐานมีรัฐภาคี 78 รัฐที่ได้ให้ข้อผูกพันการเปิดตลาดนี้เอาไว้ ซึ่งรวมถึง สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย 

 

 

 

 

                                                           
116Mustafa Din Subari, THE MALAYSIAN OUTER SPACE ACT (IN DRAFTING) (2012), 
http://suparco.gov.pk/pages/nsc-2012.asp 
117Subari& Hassan, supra note 115, p.7 
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ภาคผนวก 1 

ค ำอธิบำยร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกฎหมำยแม่บทกฎหมำยอวกำศแห่งชำติและดำวเทียมสื่อสำรใน

ประเทศไทย (Explanatory Note) 

 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

1. ควำมจ ำเป็นต้องมีกฎหมำยนี้ 

เหตุผลที่ประเทศไทยต้องตรากฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาตินั้น 118 มีอยู่สามเหตุผลหลักคือ

เหตุผลทางกฎหมาย เหตุผลทางเศรษฐกิจและเหตุผลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งขยาย

ความได้ดังนี้ 

1.1 เหตุผลทำงกฎหมำย แบ่งออกได้ดังนี้ 

ประการแรก เนื่องจากประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักการควบคุมการด าเนิน

กิจกรรมของรัฐในการส ารวจและใช้อวกาศรวมถึงดวงจันทร์และเทหวัตถุบนท้องฟ้า ค.ศ.1967119 

และความตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ.1968120 

แต่จนถึงทุกวันนี้เวลาผ่านไปเกือบ 50 ปี ประเทศไทยก็ยังมิได้ตรากฎหมายอนุวัติการความตกลง

ระหว่างประเทศทั้งสองแต่อย่างใด121 ฉะนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยในฐานะผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศสามารถปฎิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้ จ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายภายใน

รองรับพันธกรณีดังกล่าว 

                                                           

118จากการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์จันทรักษ์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอวกาศและด ารงต าแหน่งที่
ปรึกษาประจ าประธาน กสทช. และศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ถิระวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย
อวกาศ  มีความเห็นสอดคล้องว่า มีความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องตรากฎหมายแม่บทกิจการอวกาศเพื่ออนุวัติ
การพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาสองฉบับคือ สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และ
ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศท่ีถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968 
และยังรองรับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคี คือ อนุสัญญาสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค .ศ.1972 และ
ความตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1975 
119ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) 
120ประเทศไทยได้ให้สตัยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. ๑๙๖๙) 
121ที่ผ่านมาในอดีต มีวตัถุอวกาศตกลงในอาณาเขตประเทศไทยหลายครั้งแต่ไม่เคยปรากฎว่าประเทศไทยแจ้ง
รายงานต่อสหประชาชาติแต่อย่างใด โปรดดูประเสริฐ ป้อมป้องศึก, วัตถุอวกาศมาเยือนเขาพระวิหาร 
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ประการที่สอง ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาความรับผิด

ระหว่างประเทศต่อความเสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 และอนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุที่

ส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ1975เนื่องจากที่ผ่านมาในอดีต ประเทศไทยส่งดาวเทียมไทยคมซึ่งเป็นของ

ประเทศไทยขึน้ไปในอวกาศหลายดวงประกอบกับประเทศไทยจะส่งดาวเทียมอีกหลายดวงในอนาคต 

ประเทศไทยจึงอยู่ในฐานะเป็น “รัฐผู้ส่ง” (Launching state) ท าให้อยู่ในข่ายที่จะต้องรับผิดในทาง

ระหว่างประเทศได้ 

ประการที่สาม ประเทศไทยยังมิได้มีกระบวนการตรากฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับ

พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบรรเทาขยะอวกาศ ใน home page ของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับ UN Office Outer Space Affairs ได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นรัฐที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของดาวเทียมไทยโชติ (THAICHOTE) (THEOS-33396) ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของ 

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)จึงควรปฏิบัติตามค าแนะน า

เกี่ยวกับการบรรเทาขยะอวกาศของสหประชาชาติด้วย และประเทศไทยก็ได้สนับสนุนมาตรการ

บรรเทาขยะอวกาศของ The Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) 

สองมาตรการคือ post mission disposal prevention of on-orbit collision แต่ในปัจจุบันนี้ 

ประเทศไทยยังมิได้มีการออกกฎหมายภายในรองรับพันธกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด122 

ประการที่สี่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในคราวประชุมของ the Legal Subcommittee of 

UNCOPUOS ครั้งที่ 52 เมื่อปี ค.ศ.2013 ที่ประชุมได้ออกร่างข้อมติชื่อว่า Recommendation on 

National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space 

และท่ีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ออกข้อมติรับรอง123โดยข้อความตอนหนึ่งของข้อมตินี้ได้ย้ า

ว่าพันธกรณีที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับอวกาศควรได้รับการด าเนินการตามกฎหมาย

ภายใน124 ฉะนั้น ประเทศไทยในฐานะที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และข้อตกลงการ

ช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ  1967 

นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังได้เป็นสมาชิกของ UNCOPUOS มาตั้งแต่พ.ศ.2547 ด้วย ฉะนั้น 

                                                           
122โปรดดู http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/space-debris/compendium.html เข้าเมื่อ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
123 A/RES/68/74, 16 December 2013 
124โปรดดูอารัมภบทของข้อมติ บัญญัติว่า “Observing that, in view of increasing participation of private 
actors in space activities, appropriate action at the national level is needed, in particular by 
authorizing and supervising non-governmental space activities” 
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ประเทศไทยควรตรากฎหมายอวกาศเพ่ืออนุวัติการพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีรวมถึง

พันธกรณีระหว่างประเทศอ่ืนๆ ด้วย เช่น แนวทางการบรรเทาขยะอวกาศของสหประชาชาติ 

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันนี้ ทั่วภูมิภาคของโลกที่เป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศ 

5 ฉบับ มีแนวโน้มที่จะตรากฎหมายแม่บทกิจการอวกาศเพ่ือควบคุมก ากับดูแลกิจกรรมอวกาศให้

สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ125 ยูเครน126 แอฟริกาใต้127  เกาหลี

ใต้128เบลเยี่ยม129 เนเธอร์แลนด์130 ฝรั่งเศส131 ญี่ปุ่น132 ออสเตรีย133 

 

1.2 เหตุผลทำงเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางอวกาศไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงภาครัฐเหมือนอย่างยุค

บุกเบิกของอวกาศ ปัจจุบันไม่มีใครปฎิเสธบทบาทของภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนในกิจการอวกาศเพ่ือ

การพาณิชย์ว่า เ พ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 134 ไม่ว่าจะเป็นด้านดาวเทียมเ พ่ือการสื่อสาร 

(Communication) เพ่ือการกระจายเสียงและภาพ (Broadcasting) โดยเฉพาะการส่งดาวเทียมขึ้น

ไปโคจรในต าแหน่งวงโคจรสถิต (GSO) หรือการใช้ remote sensing รวมทั้งในอนาคตอันใกล้จะมี

                                                           
125 Outer Space Act 1986 
126 Ordinance of the Supreme Soviet of Ukraine, On Space Activity,1996 
127 Space Affairs Act (South, 1993) 
128 Space Development Promotion Act,2005 
129  Law of 17 September 2005 on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of 
Space Objects 
130 Rules Concerning Space Activities and the Establishment of A Registry of Space Objects; Space 
Object Registry Decree of 13 November 2007 
131The French Space Operation Act, 2008(ดูค าแปลฉบับภาษาอังกฤษใน Journal of Space Law, 
Vol.34,2008, หน้า 453-470) ส าหรับประวัติความเป็นมาของกฎหมายอวกาศของฝรั่งเศส โปรดดู 
GiugiCarminatiFrench National Space Legislation: A Brief "Parcours" of A Long History, Houston 
Journal of International Law, Vol. 36,2014, หน้า 1-18 
132 Fundamental Act of Outer Space,2008(ดูค าแปลฉบับภาษาองักฤษใน Journal of Space Law, 
Vol.34,2008, หน้า 471-485) 
133Austrian Federal Lon on the Authorization of Space Activities and the Establishment of a 
National Space Registry, 2011  
134กฎหมายอวกาศของประเทศญี่ปุ่นได้ยอมรับบทบาทความส าคัญของภาคธุรกิจเอกชนในการส ารวจและใช้อวกาศ
อย่างชัดเจน โปรดดู มาตรา 16 ของ Fundamental Act of Outer Space Law,2008 รวมถึงความเห็นของ
ศาสตราจารย์ der Dunk ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน  
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การเปิดการท่องเที่ยวในอวกาศ (Space tourism) กิจกรรมอวกาศที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนนั้น 

นักกฎหมายอวกาศเห็นว่าล้วนตกอยู่ภายใต้อนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967135Niccolas Matteนัก

กฎหมายอวกาศคนส าคัญ เห็นว่าการใช้ดาวเทียมสื่อสารส าหรับกิจกรรมบนโลกไม่ได้ท าให้หลุดพ้นไป

จากระบอบของกฎหมายอวกาศ136 และ Matte ยังกล่าวอีกด้วยว่า ข้อบทที่ VI ซึ่งวางหลักในเรื่อง

การอนุญาตและการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องนั้นใช้กับดาวเทียมสื่อสารด้วย 137 ฉะนั้น เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศโดยภาคเอกชนที่ขยายตัวมากขึ้น ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้าน

กฎหมายแม่บทอวกาศเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยมีมาตรการกฎหมาย

ครอบคลุมเพียงพอที่จะรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านกฎหมายอวกาศและเพ่ือให้รัฐสามารถ

อนุญาตและก ากับดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 เหตุผลด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกิจการอวกาศมานานแล้วทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลอยู่หลาย

องค์การ ในระดับภูมิภาคประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Space Cooperation 

Organization138 และ Asia PacificRegional Space Agency Forum และ International 

Astronautically Federation, Committee on Space Research139และ Group on Earth 

Observations140และประเทศไทยยังได้เป็นสมาชิก Committee on the Peaceful Uses of 

Outer Space. The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) การมี

                                                           
135 I.H. Ph. Diederiks-Verschoor and V.Kopal, An Introduction to Space Law, (The Netherlands: 
Kluwer Law International,2008), p. 107; Niccolas Matte , Aerospace Law: Telecommunications 
Satellites, (Canada: Buttherworts,1982), p. 9,73-74; Milton Smith, International Regulation of 
Satellite Communication, (The Netherlands: MartinusNijhoff Publishers,1990),   p.183 
136Niccolas Matte, p. 9 
137 Ibid., p.81 
138มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ 
139ประเทศไทยเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ค.ศ.1959 (ดูข้อมติของสหประชาชาติเรื่อง Review of international 
mechanism for cooperation in the peaceful exploration and use of outer space ที่ 
A/AC.105/C.2/109, 27 January 2016, p. 9) 
140ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งด้วย (ดูข้อมติของสหประชาชาติเรื่อง Review of international 
mechanism for cooperation in the peaceful exploration and use of outer space ที่ 
A/AC.105/C.2/109, 27 January 2016, p. 9) 
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กฎหมายแม่บทอวกาศจะมีส่วนช่วยให้การก าหนดนโยบายและแผนงานด้านกิจการอวกาศของ

ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แนวทำงกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ 

 การยกร่างกฎหมายแม่บทนี้ ได้อาศัยสามแนวทาง ดังนี้  

แนวทางแรก การยกร่างได้ค านึงถึงหลักการส าคัญๆของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ

อวกาศ 4 ฉบับได้แก่ 1. สนธิสัญญาหลักการควบคุมการด าเนินกิจกรรมของรัฐในการส ารวจและใช้

อวกาศรวมถึงดวงจันทร์และเทหวัตถุบนท้องฟ้า (Treaty on Principles Governing the Activities 

of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and other 

Celestial Bodies) 2.ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุ

อวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ3. อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุ

อวกาศ ในปี ค.ศ. 1972 4.อนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุท่ีส่งเข้าสู่อวกาศ ในปี ค.ศ. 1975 

แนวทางที่สอง ผู้ร่างค านึงถึงตราสารระหว่างประเทศอีกสองฉบับเป็นแนวทางในการยกร่าง 

คือtheSofia Guidelines for A Model Law on National Space Legislation of the International Law Association และ UN 

Recommendations on national legislation relevanttothepeaceful exploration and use of outer space ของ 

คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศในทางสันติ(United Nations Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space: UNCOPUOS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการส าคัญที่เป็น building blocks อย่าง

เรื่องการอนุญาตและการควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดระหว่างประเทศ การท า

ประกันภัยต่อบุคคลที่สาม การบรรเทาขยะอวกาศ เป็นต้น 

แนวทางที่สาม นอกจากตราสารระหว่างประเทศสองฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ยกร่างยังได้ศึกษา

กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative study) กับกฎหมายแม่บทกฎหมายอวกาศของประเทศต่างๆ 

ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ควรมีสาระส าคัญเรื่องใดบ้างโดยการศึกษากฎหมายของต่างประเทศนี้ผู้วิจัยได้

ศึกษาทั้งกฎหมายของกลุ่มประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กลุ่มประเทศในเอเชีย (เช่น 

ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง) และแอฟริกาใต้ 

3. ขอบเขตกำรบังคับใช้กฎหมำย (Scope of Application) 

 -กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 ร่างกฎหมายอวกาศนี้ได้ค านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแล

กิจกรรมอวกาศ ซึ่งโดยหลักแล้ว จะยึดโยงอยู่กับเขตอ านาจ ( jurisdiction) และการควบคุม 
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(control) อยู่สองประการคือ หลักดินแดน (Territorial jurisdiction) และหลักบุคคล (Personal 

jurisdiction) กล่าวคือ  ตามอนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ.1967141มีรัฐอยู่ 4 ประเภทที่อาจต้องรับ

ผิดระหว่างประเทศได้ คือ (1) รัฐผู้ส่ง142(2) รัฐผู้จัดหาการส่งวัตถุอวกาศ (3) รัฐเจ้าของดินแดนที่

อนุญาตให้ส่งวัตถุอวกาศและ (4) รัฐที่อ านวยความสะดวกในการส่ง  ฉะนั้น ร่างกฎหมายนี้จะ

ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าผู้ประกอบการจะมีสัญชาติไทยหรือ

เป็นคนต่างด้าวก็ตาม นอกจากนี้แล้ว หากผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

หากมีสัญชาติไทย ก็จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ก่อน แม้ว่าการด า เนินกิจกรรมอวกาศจะ

เกิดข้ึนนอกราชอาณาจักรไทยก็ตาม  

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะส่งวัตถุอวกาศในเขตทะเลหลวงมากขึ้น

ไม่ว่าทางเรือหรืออากาศยานเนื่องจากการส่งวัตถุอวกาศในแถบบริเวณเส้นเขตศูนย์สูตรจะย่น

ระยะทางโคจรไปยังอวกาศได้ท าให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าจึงเป็นการลดค่าใช้จ่าย ดังที่เกิดขึ้นในปี 

ค.ศ.1999 โดยประเทศสหรัฐอเมริกา143 ท าให้กฎหมายอวกาศของหลายประเทศรองรับการส่งวัตถุ

อวกาศที่ส่งในเขตทะเลหลวง ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงรองรับกรณีการส่งวัตถุอวกาศในเขตที่ไม่ตกอยู่

ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดอย่างทะเลหลวง (High Seas) ด้วย ฉะนั้นหากเรือหรืออากาศยานที่ใช้เป็น

พาหนะในการส่งวัตถุอวกาศจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ก็จะต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน 

 -กฎหมำยเปรียบเทียบ 

 ส าหรับเขตอ านาจเหนือบุคคล (Personal jurisdiction) นั้น หลายประเทศได้ขยายเขต

อ านาจไปกว้างขวางมาก โดยบัญญัติให้รัฐมีเขตอ านาจเหนือคนชาติของตนหรือนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนตามกฎหมายของตนเอง แม้ว่ากิจกรรมอวกาศจะเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ตาม144 ตัวอย่างของ

กฎหมายอวกาศที่ใช้แนวทางนี้ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้145 ฝรั่งเศส 

4. บทนิยำมศัพท์ 

 ก) วัตถุอวกำศ (Space object) 

                                                           
141มาตรา VII 
142มีข้อสังเกตว่า ตาม Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects 
1972 ข้อบทที่ 1 (b) ค าว่า “รัฐผู้ส่ง” ให้หมายความรวมถึง “รัฐที่พยายามส่ง”(attempted launching) ด้วย 
143 I.H.Ph. Diederiks-Verschoor and Kopal, p. 36 
144 Gerhard, Article VI, in Hobe/Schmidt-Tedd/Schrogl(ed.), Cologne Commentary on Space 
Law,2009, p. 114 
145มาตรา 11 (b) ของ Space Affairs Act (South Africa, 1993) 
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 ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ไม่มีการให้ค านิยามว่า วัตถุอวกาศคืออะไรในขณะที่

อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 ให้นิยามแต่เพียงว่า วัตถุอวกาศให้

รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆของวัตถุอวกาศรวมทั้งยานพหานะที่ใช้ยิง (launch vehicle) การบัญญัติแบบนี้

นักกฎหมายอวกาศบางท่านเห็นว่าไม่ใช่เป็นการให้ค านิยามของค าว่า วัตถุอวกาศ 146อย่างไรก็ดี นัก

กฎหมายบางท่านเห็นว่า ค าว่าวัตถุอวกาศมีความหมายกว้าง 

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ขยะอวกาศ (Space debris) คืออะไรและถือว่าเป็นวัตถุอวกาศหรือไม่ 

ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ไม่มีที่ใดของสนธิสัญญาอวกาศทั้งห้าฉบับกล่าวถึงค าว่าขยะ

อวกาศ147อย่างไรก็ดี ตราสารระหว่างประเทศของสหประชาชาติได้ให้ค านิยามขยะอวกาศว่าหมายถึง  

“space debris is defined as all man-made objects, including fragments and elements 

thereof, in Earth orbit or re-entering the atmosphere, that are non-functional.”148

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าขยะอวกาศถือว่าเป็นวัตถุอวกาศ149ฉะนั้นจึงอยู่ภายใต้สนธิสัญญาอวกาศ 

ค.ศ.1967 ด้วย150 

 ข) ควำมเสียหำย (damages) 

 ตามอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 ได้ให้ค านิยามความ

เสียหาย (ตามอนุสัญญานี้) ไว้ว่าหมายถึง การสูญเสียชีวิต ความเสียหายแก่ร่างกาย หรือเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพหรือทรัพย์สินของรัฐ ของบุคคลหรือขององค์การระหว่างประเทศ151 

 ส่วนประเด็นค าว่า “ห้วงอวกาศ”(outer space) นั้น ไม่มีอนุสัญญาทั้งห้าฉบับให้ค าจ าความ

ได้ว่า ห้วงอากาศหมายถึงอะไร ท าให้เกิดข้อถกเถียงกันระหว่างเส้นแบ่งระหว่าง ชั้นบรรยากาศ (air 

space) กับห้วงอวกาศ ว่าห้วงอวกาศ (outer space) เริ่มต้น ณ จุดใด แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า ตั้งแต่

ความสูงขึ้นไป 110 กิโลเมตรเหนือระดับน้ าทะเลขึ้นไปเป็นชั้นอวกาศ แต่ที่ยังไม่แน่ชัดคือระยะความ

                                                           
146 Gerhard, Article VI, in Hobe/Schmidt-Tedd/Schrogl(ed.,) pp.139-140; ArmelKerrest, Liability for 
Damage Caused by Space Activities, in Marietta Benko and Kai-uweSchrogl, Essencial Air and 
Space Law, (The Netherlands: Eleven International Publishing,2005,) p. 97 
147LubosPerek, Ex Facto Sequitur Lex: Facts Which Merit Reflection in Space Law in Particular with 
regard to Registration and Space Debris Mitigation, in Marietta Benko and Kai-uweSchrogl, 
Essencial Air and Space Law, (The Netherlands: Eleven International Publishing,2005), pp.40-41 
148 UN Technical Report on Space Debris in 1999 
149LubosPerek, pp.41-42;Armel Kerrest,p.98 
150Ibid., p.42 
151ข้อ 1 (a) 1972 ของอนุสัญญาว่าด้วยความรบัผิดจากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 
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สูงระหว่าง 80-110 กิโลเมตรลงมา152 อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศอย่าง

ประเทศออสเตรเลียที่ ให้ก าหนดห้วงอวกาศไว้ในกฎหมาย ณ ความสูง 100 กิโลเมตรเหนือ

ระดับน้ าทะเล153 ส าหรับในร่างกฎหมายแม่บทอวกาศของประเทศไทยนั้น มิได้ให้ค านิยามค าว่าห้วง

อวกาศคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Hobe/Schmidt-Tedd/Schrogl(ed.), Cologne Commentary on Space Law,2009, p.31 
153Section 8 of the Space Activities Act 1998 
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ส่วนที่ 2 

หลักกำรส ำคัญในอนุสัญญำอวกำศ ค.ศ.1967 

1. กำรอนุญำตและกำรก ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง (Authorization and Continuing 

Supervision) 

 1.1 เหตุผลของกำรอนุญำตและกำรก ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 

 -กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 ตามข้อบทที่ 6 แห่งอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ได้ก าหนดพันธกรณีส าคัญให้แก่รัฐภาคี คือ 

การอนุญาต และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง หลักกฎหมายข้อนี้หมายความว่า กิจกรรมอวกาศ 

(Space activities) ไม่ว่าจะด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือมิใช่หน่วยงานของรัฐ (non-

governmental entities) รัฐจะต้องเป็นผู้อนุญาต (authorize) และควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(continuing supervision) เรื่องการอนุญาต และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมอวกาศนี้

นับวันทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบัน การด าเนินหรือประกอบกิจการอวกาศมิได้

ผูกขาดอยู่ที่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศอย่างยุคเริ่มแรกของอวกาศ แต่ปัจจุบันนี้ บทบาทของ

ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินธุรกิจในกิจการอวกาศมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจจุบันกิจการอวกาศมีลักษณะ

เชิงการค้าพาณิชย์ (Commercialization) มากขึ้นครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมส ารวจโลก และดาวเทียมก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS)154ฉะนั้น 

เหตุผลหลักที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมก ากับดูแลการด าเนินกิจการอวกาศของภาคเอกชนมาจากข้อบทที่ 

6 ของสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 บัญญัติให้รัฐต้องรับผิดชอบในทางระหว่างประเทศส าหรับ

กิจกรรมแห่งชาติ (national activities) ในอวกาศ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นด าเนินการโดยรัฐหรือมิใช่

หน่วยงานของรัฐ (non-governmental entities) และการด าเนินกิจกรรมอวกาศที่มิใช่หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องได้รับอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องจากรัฐด้วย 155 ฉะนั้น ประเทศไทยในฐานะ

                                                           
154Marboe and Hafner, Brief Overview over National Authorization Mechanisms in Implementation 
of the UN International Space Treaties in National Space Legislation in Europe edited by Frans der 
Dunk, (the Netherlands: MartinusNijhoff Publishers,2011,) p. 29; Haanappel, The Law and Policy of 
Air Space and Outer Space, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2003) ,pp.157-164 
155ข้อ 6 สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 
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ภาคีสนธิสัญญาอวกาศ จึงมีพันธกรณีที่จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลการ

ด าเนินกิจกรรมอวกาศของหน่วยงานที่มิใช่รัฐ เช่น ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

 เหตุผลอีกประการหนึ่งที่รัฐจะต้องอนุญาตและก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมอวกาศของ

เอกชนคือ ความคิดเรื่อง “กิจกรรมอวกาศแห่งชาติ”(national activities)  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก

สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ. 1967 ไม่ได้ให้ความหมายว่า national activities คืออะไร ท าให้นัก

กฎหมายระหว่างประเทศตีความค าว่ากิจกรรมอวกาศแห่งชาติแตกต่างกัน ความเห็นหนึ่งที่มีน้ าหนัก

ได้อธิบายว่า กิจกรรมอวกาศแห่งชาติ หมายถึง กิจกรรมอวกาศที่ด าเนินการโดยคนชาติ (national) ที่

มีสัญชาติของตนเองไม่ว่าคนชาตินั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ความเห็นนี้จะโยงเรื่อง

คนชาติเข้ากับเรื่อง “เขตอ านาจ”(jurisdiction) โดยอธิบายว่าเนื่องจากกิจกรรมอวกาศที่ด าเนินการ

โดยคนชาติของรัฐ156 ฉะนั้น รัฐเจ้าของสัญชาติ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ A รัฐ A 

ย่อมมีเขตอ านาจในการอนุญาตและการควบคุมการด าเนินกิจกรรมอวกาศของบริษัทดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ A จึงอยู่ในความหมายของกิจกรรมอวกาศแห่งชาติ

ตามสนธิสัญญาอวกาศแล้ว 

อนึ่ง ประเด็นเรื่องการอนุญาตนี้ นักกฎหมายบางท่านเห็นว่า หลักเรื่องการอนุญาตตาม

สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 สอดคล้องกับข้อความในอารัมภบทของธรรมนูญสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ (ITU) ที่บัญญัติว่า “…sovereignright of each State to regulate its 

telecommunication …” ซึ่งรับรองระบบใบอนุญาต157 กล่าวอีกนัยนึ่ง ตามหลักกฎหมายอวกาศ 

รัฐมีหน้าที่อนุญาตและก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมอวกาศซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ITU ที่

รับรองว่าเป็นสิทธิอธิปไตยของรัฐที่จะควบคุมก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของตนเอง ฉะนั้น กิจการ

โทรคมนาคมซ่ึงจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอวกาศจึงตกอยู่ภายใต้ทั้งอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 

และธรรมนูญของ ITU ด้วย 

1.2 ควำมหมำยของค ำว่ำ หน่วยงำนที่มิใช่องค์กรของรัฐ  

ตามที่ข้อบทที่ 6 ของสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ. 1967 บัญญัติให้รัฐภาคีต้องรับผิดชอบบรรดา

กิจกรรมอวกาศไม่ว่าจะด าเนินการโดยองค์กรของรัฐหรือ “หน่วยงานที่มิใช่องค์กรของรัฐ” (non-

governmental entities) ประเด็นคือ ความหมายของค าว่าหน่วยงานที่มิใช่องค์กรของรัฐ

                                                           
156F.C. der Dunk, The Origin of Authorization: Article VI of the Outer Space Treaty and Internatinal 
Space Law,in National Space Legislation in Europe edited by Frans der Dunk,  p. 14 
157Julian Hermida, Legal Basis for A National Space Legislation, (the Netherlands: Kluwer Academic 
Publishers,2004), p. 28 
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หมายความว่าอย่างไร หากพิจารณาความความเป็นมาของค านี้ตั้งแต่ช่วงร่างสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.

1967 ก็จะพบว่า ค านี้เป็นความคิดของผู้แทนสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทใน

การด าเนินกิจกรรมอวกาศไม่ใช่ผูกขาดโดยรัฐอย่างเดียว ยิ่งกว่านั้น ไม่มีใครปฎิเสธได้ว่า บริษัทเอกชน

เข้ามาด าเนินกิจการอวกาศในเชิงการค้าพาณิชย์มากขึ้น เช่นบริษัท Arianespace ที่ถือหุ้นใหญ่โดย

ฝรั่งเศสที่ด าเนินธุรกิจการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ นอกจากนี้ก็มี Space X บริษัทสัญชาติอเมริกัน 

Canadian Arrow บริษัทสัญชาติแคนาดา เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย บริษัทเอกชนที่ด าเนิน

กิจกรรมอวกาศคือ บริษัทไทยคมที่ประกอบธุรกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร  ฉะนั้น ค าว่า 

หน่วยงานที่มิใช่องค์กรของรัฐ จึงหมายถึง บริษัทเอกชนที่ด าเนินการกิจการอวกาศ 

นอกจากจะหมายถึงบริษัทเอกชนแล้วค าว่า “หน่วยงานที่มิใช่องค์กรของรัฐ” รวมถึง

สถาบันการศึกษาหรือการวิจัย158(ที่ไม่ใช่ของรัฐด้วย) ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาเอกชนที่มี

บทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมอวกาศ เช่น การปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กวงโคจรต่ า ไทยโชต1  

ซึ่ ง เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานครกับมหาวิทยาลัย เซอร์ เลย์          

ประเทศอังกฤษ 

 -กฎหมำยภำยใน 

 เนื่องจากพันธกรณีท่ีส าคัญที่สุดในการด าเนินกิจกรรมอวกาศคือ การอนุญาตและการควบคุม

ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยรัฐ ฉะนั้น กฎหมายภายในของทุกประเทศจึงบัญญัติอย่างชัดเจนว่า การ

ด าเนินกิจกรรมอวกาศของผู้ประกอบการเอกชนทุกรายต้องได้รับอนุญาตจากรัฐหรือองค์กรกิจการ

อวกาศแห่งชาติก่อน159 ตัวอย่างได้แก่กฎหมายของประเทศ อังกฤษ160ออสเตรเลีย161นอร์เวย์162 

สวีเดน163 ยูเครน164เบลเยี่ยม165 แอฟริกาใต้166 ฮ่องกง167 ฝรั่งเศส168 คาซักสถาน169ออสเตรีย170 

บราซิล171 

                                                           
158JurianHermida, p. 47 
159ประเทศท่ีให้ Space Agency มีอ านาจในการออกใบอนุญาตได้แก่ บราซิล รัสเซีย 
160มาตรา 3 ของ United Kingdom Act on Outer Space 1986, Chapter 38 
161มาตรา 15 ของ Space Activities Act 1998 
162มาตรา 1 ของ Act on Launching Objects from Norwegian Territory into Outer Space1969 
163มาตรา 2 ของ Act on Space Activities 
164มาตรา 10 ของ Ordinance of the Supreme Soviet of Ukraine on Space Activity 1997 
165มาตรา 4 ของ Law on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 
2005 
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 นอกจากการส่งวัตถุอวกาศที่จะต้องได้รับใบอนุญาตแล้ว กฎหมายอวกาศของบางประเทศ

บัญญัติอีกด้วยว่าการกลับคืนสู่ภาคพ้ืนโลกของวัตถุอวกาศ (Re-entry) ไม่ว่าจะมีนักบินอวกาศหรือไม่

ก็ตามก็จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของดินแดนด้วย เช่น กฎหมายอวกาศของออสเตรเลีย172 

 1.3 เงื่อนไขของกำรอนุญำต 

 กฎหมายแม่บทอวกาศเกือบทุกประเทศจะก าหนดเงื่อนไขเรื่องต่างๆ ส าหรับการอนุญาตเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรมอวกาศ เงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง ความมั่นคงของรัฐ วัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม (ต้องใช้ในทางสันติเท่านั้น) การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความ

สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติ 

 ส าหรับเงื่อนไขด้านความมั่นคงของรัฐนั้น มีข้อสังเกตว่า กฎหมายแม่บทอวกาศยุคแรก เช่น

กฎหมายของประเทศนอร์เวย์และสวีเดนไม่ได้บัญญัติเรื่องความมั่นคงของรัฐไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็

ตาม เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศโดยเอกชนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงได้ ดังนั้ น 

เรื่องความมั่นคงของรัฐจึงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตค าขอของเอกชนเพ่ือประกอบ

กิจการอวกาศ กฎหมายแม่บทอวกาศประเทศแรกที่ก าหนดเรื่องความมั่นคงของรัฐคือกฎหมายของ

ประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า Outer Space Act 1986 โดยกฎหมายให้อ านาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ซึ่งมอบหมายอ านาจให้ UK Space Agency ที่จะไม่ออกใบอนุญาตหากพิจารณา

แล้วพบว่า การอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศ 173 ประเทศ

ต่อมาที่กฎหมายแม่บทอวกาศรับรองเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการอนุญาตคือ

ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกฎหมาย French Law on Space Operation ก าหนดว่า การอนุญาต          

                                                                                                                                                                      
166มาตรา 11 ของ Space Affairs Act 1993 
167 Section 4the OuterSpace Ordinance amend 1999 
168มาตรา 2 ของTheFrench SpaceOperationAct2008 
169มาตรา 13ของLaw of the Republic of Kazakhstan on Space Activities 2012 
170มาตรา 3 ของ Austrian Federal Law on the Authorization of Space Activities and the 
Establishment of a National Space Registry,2011 
171Frans von der Dunk, Launching Alcantara into the Global Space Economy-The 2001 Brazilian 
National Space Law, in Space and Telecommunication Law Program Faculty Publications,2002, 
หน้า 312 
172มาตรา 14 ของ Space Activities Act 1998 
173ข้อที่ 4 (2) Outer Space Act 1986 
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ไม่สามารถกระท าได้หากปรากฏว่า การประกอบกิจการอวกาศมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผลร้ายต่อ

ผลประโยชน์แห่งชาติ174 

ในร่างกฎหมายนี้ของประเทศไทยได้ค านึงถึงเรื่องความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์ของ

ประเทศเป็นเงื่อนไขส าคัญของการด าเนินกิจกรรมอวกาศไว้ด้วยเพ่ือป้องกันการใช้ประโยชน์สองทาง 

(dual uses) ของกิจกรรมอวกาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ 

 

2. ควำมรับผิดและสิทธิกำรไล่เบี้ย (Liability and Recourse) 

 -กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 อนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ.1967 บัญญัติให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในทางระหว่างประเทศ 

หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมอวกาศ แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะด าเนินการโดยเอกชนก็ตาม อย่างที่ 

Prof. der Dunk เรียกว่า “private activities but public responsibility”175กล่าวคือ ตาม

อนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อบทที่ VI บัญญัติให้รัฐภาคีเป็นผู้รับผิดระหว่างประเทศส าหรับกิจกรรม

อวกาศของตนในอวกาศ ไม่ว่ากิจกรรมอวกาศจะด าเนินการโดยรัฐหรือหน่วยงานที่มิใช่องค์กรของรัฐ 

(non-governmental entities) เช่น บริษัทของเอกชนหรือเอกชนก็ตาม176 ประเด็นที่ต้องพิจารณา

คือ ความหมายของค าว่า “ กิจกรรม (อวกาศ) แห่งชาติ” (national activities) มีความหมายแคบ

กว้างเพียงใด ในประเด็นนี้มีอยู่สองความเห็น ความเห็นแรก เห็นว่า กิจกรรมแห่งชาตินี้ขึ้นอยู่กับ

กฎหมายภายในของแต่ละรัฐว่าจะให้ค านิยามว่าอย่างไร177 ส่วนอีกความเห็นหนึ่งเห็นว่า กิจกรรม

แห่งชาตินี้จะต้องตีความให้สอดคล้องกับความคิดเรื่องเขตอ านาจและการควบคุม ฉะนั้น กิจกรรม

แห่งชาติใดที่รัฐมีเขตอ านาจหรือการควบคุม รัฐนั้นก็จะต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศทั้งสิ้น 178 

ปัจจุบัน ความเห็นที่สองได้รับความนิยมมากกว่า จึงสรุปได้ว่า รัฐจะต้องรับผิดชอบในระดับระหว่าง

ประเทศส าหรับกิจกรรมอวกาศแห่งชาติที่รัฐนั้นมีเขตอ านาจหรือการควบคุม โดยเขตอ านาจที่ว่านี้

                                                           
174ข้อที่ 4 (2) 
175 F. G. von der Dunk, The Origin of Authorization:   Article VI of the Outer Space Treaty and 
International Space Law, in National Space Legislation in Europe: Issues of Authorization of Private 
Space Activities in the Light of Developments in European Space Cooperation, Studies in Space 
Law, volume 6 (Frans G. von der Dunk, editor,) pp.3-28 
176 Julian Hermida, Legal Basis for a National Space Legislation, (The Netherlands: Kluwer 
Academic Publishers,2004,) p. 7 
177เป็นความเห็นของ Wassenberghโปรดดู Julian Hermida, p.8 
178เป็นความเห็นของ der Dunk โปรดดู Julian Hermida, 9 
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อาจเป็นเขตอ านาจทางดินแดน (territorial jurisdiction) หรือตัวบุคคล (personal jurisdiction) 

หรือก่ึงดินแดน (quasi territorial) และก่ึงตัวบุคคล (quasi personal)179 

 ส าหรับความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐเกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศนั้นมีสองสนธิสัญญาที่

เกี่ยวข้อง คือ สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และสนธิสัญญาว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากวัตถุอวกาศ 

ค.ศ.1972 โดยสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อที่ 7 บัญญัติว่า รัฐภาคีที่ปล่อยจรวดหรือจัดหาหรือ

อนุญาตให้ใช้ดินแดนเพ่ือการปล่อยจรวดหรืออ านวยความสะดวกวัตถุอวกาศที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศ 

จะต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐภาคีอ่ืนในอากาศและห้วง

อวกาศ ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 ข้อ 2 บัญญัติว่า ให้รัฐผู้ส่ง

รับผิดอย่างเด็ดขาดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลกหรือระหว่างอยู่ในอากาศ ส่วนข้อ 3 

บัญญัติว่า ในกรณีที่เกิดความเสียหายในห้วงอวกาศ รัฐภาคีจะรับผิดต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย

เกิดจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของผู้นั้น โดยสรุปแล้ว เรื่องความรับผิดของรัฐเกี่ยวกับการ

กิจกรรมอวกาศนั้น ตามกฎหมายระหว่างประเทศรัฐจะต้องรับผิดไม่ว่ากิจกรรมอวกาศนั้นจะ

ด าเนินการโดยเอกชนก็ตาม ส่วนลักษณะของความรับผิดนั้น ตามอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดอันเกิด

จากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 แบ่งวิธีการรับผิดของรัฐออกเป็นสองรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายนั้น

เกิดข้ึนที่ใด หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนผิวโลกหรือในอากาศ รัฐจะต้องรับผิดแบบเด็ดขาด 

(absolute liability) กล่าวคือ ผู้เสียหายไม่มีภาระน าสืบในเรื่องความผิดของผู้ประกอบการว่ามี

เจตนาหรือความประมาทเลินเล่อหรือไม่ หากเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว รัฐจะต้องรับผิดเสมอ เหตุผล

ที่กฎหมายบัญญัติให้รัฐต้องรับผิดเด็ดขาดเนื่องจากว่า กิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่มีเสี่ยงภัยสูง การ

ก าหนดให้ผู้เสียหายมีหน้าที่พิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการจะก่อให้เกิดภาระที่ไม่เป็นธรรมแก่

ผู้เสียหายเนื่องจากกิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยเทคนิคมากมาย การพิสูจน์ความผิดเป็น

เรื่องที่ท าได้ยากมากและใช้เวลา การผลักภาระการพิสูจน์ความผิดจึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย ส่วน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชั้นอวกาศนั้น ความรับผิดอยู่บนพ้ืนฐานของความผิด โดยขึ้นอยู่กับเจตนา

หรือความประมาทของผู้นั้น 

-กฎหมำยภำยใน 

 กฎหมายอวกาศของหลายประเทศก าหนดให้รัฐผู้ส่งเป็นผู้รับผิดในทางระหว่างประเทศ180 

อย่างไรก็ดี เมื่อรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สามตามข้อบทที่ VII ของอนุสัญญาอวกาศ 

                                                           
179 Julian Hermida, 9 
180กฎหมายอวกาศของรัสเซีย มาตรา  30 (1) และ (3) เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายอวกาศของรัสเซียยอมรับความ
รับผิดทั้งความรับผิดเด็ดขาดและความรับผิดที่อยู่บนพ้ืนฐานความผิด 
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ค.ศ.1967 หรืออนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 แล้ว รัฐมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากผู้ประกอบการได้

เช่น กฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม181 เนเธอร์แลนด์182 ฝรั่งเศส183 ออสเตรีย184 ฮ่องกง185 

 

4. กำรท ำประกันภัยบุคคลที่สำม (Insurance) 

 - กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า กิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูง (Ultra-

hazardous activities) ความเสี่ยงภัยที่ว่านี้อาจเกิดข้ึนระหว่างที่ก าลังปล่อยจรวดเพ่ือส่งดาวเทียมขึ้น

สู่อวกาศ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยประสบอุบัติเหตุหลายครั้ง เช่น การปล่อยกระสวยอวกาศอย่างยาน

แชลเลนเจอร์เกิดเม่ือวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1986 หลักจากที่ปล่อยกระสวยอวกาศขึ้นสู่ท้องฟ้าเพียง 

73 วินาที หรือกรณีจรวดขับดัน”แอนทาเรส” ที่น ายานอวกาศไร้คนขับ ของบริษัทออร์บิทัลไซน์ซ 

เมื่อปี ค.ศ.2557 หรือจรวดของบริษัท Space X เกิดระเบิดที่ฐานขณะก าลังส่งจรวดเพ่ือส่งดาวเทียม

ของ Facebook เมื่อ 1 กันยายน 2559 เป็นต้น ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรม

อวกาศเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาปล่อยจรวดเพ่ือส่งดาวเทียมขึ้นสู่วง

โคจรในอวกาศ ฉะนั้น การท าประกันภัยจึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าแปลกใจว่า อนุสัญญาห้าฉบับของกฎหมายอวกาศ ไม่มีการกล่าวถึงการ

ท าประกันภัยแก่บุคคลที่สามแต่อย่างใด ฉะนั้น การท าประกันภัยบุคคลที่สามจึงอยู่ในขอบเขตของ

กฎหมายแม่บทอวกาศของแต่ละประเทศอันส่งผลให้กฎหมายภายในของแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน

ในเรื่องของการท าประกันภัยกิจกรรมอวกาศ186 เช่น การก าหนดเพดานความรับผิด หรือกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้ประกันภัยคุ้มครองเฉพาะการให้บริการส่งจรวด (launching services) 

เท่านั้นซึ่งต่างจากกฎหมายของกลุ่มประเทศยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ที่

                                                           
181มาตรา 15 (1) ของ Law on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space 
Objects 
182มาตรา 12 (1) 
183มาตรา 14ของtheFrenchSpaceOperationAct 
184มาตรา 11 (1) 
185 Section 12 
186Gaubert, Insurance in the Context of National Authorization, in in National Space Legislation in 
Europe edited by Frans der Dunk, p. 166 



72 
 

 
 

คุ้มครองหลังจากท่ีส่งจรวดขึ้นไปในอวกาศแล้ว187 เป็นต้น ส าหรับอายุการท าประกันภัยนั้น โดยปกติ

มีเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ในแต่ละปี กฎหมายแม่บทอวกาศของหลายประเทศไม่ได้ก าหนด

เงื่อนเวลาไว้แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ประกอบการจะต้องต่ออายุการท าประกันภัยตลอดระยะเวลาที่

ประกอบกิจกรรมอวกาศ188 

ในทางปฏิบัติ กิจกรรมอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารมักจะท า

ประกันภัย189 แต่แม้ว่ากฎหมายอวกาศจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการท าประกันภัยก็ตาม I.H. 

PhDiederks-Verschoor and V.Kopal เห็นว่า ในสัญญาระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐก็จะระบุเรื่อง

การท าประกันภัยไว้ด้วย190 

ส าหรับประเภทของประกันภัยนั้นมีอยู่สามประเภท คือ191 

(1) การท าประกันภัยก่อนที่จะส่งวัตถุอวกาศ (pre-launch insurance)192 

(2) การท าประกันเกี่ยวกับความล้มเหลวในการส่งวัตถุอวกาศ (launch failure)193 

(3) การท าประกันภัยดาวเทียม (insurance of a satellite)194 

นอกจากประกันภัยกรณีทั้งสามข้างต้นแล้วก็มีการท าประกันภัยกับบุคคลที่สาม (Third 

parties insurance) ด้วย 

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการรับประกันภัยกิจกรรมอวกาศนั้นมีไม่มา

กรายนัก ประมาณ 12 ราย195 ฉะนั้น การเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยรับผิดอาจสงผลกระทบต่อ

ธุรกิจประกันภัยในวงการได้ 

 

                                                           
187Ibid. 
188Ibid.,p.173 
189 I.H. PhDiederks-Verschoor and V.Kopal, p. 113 
190 Ibid.,p.107 
191 I.H. PhDiederks-Verschoor and V.Kopal,p. 114 
192เป็นการท าประกันภัยเกี่ยวกับการผลิตดาวเทียมหรือความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้นในข้ันตอนของการเก็บดาวเทียมที่
อาจเกิดขึ้นได ้
193เป็นการท าประกันภัยในกรณีทีไ่มส่ามารถส่งดาวเทยีมในวงโคจรที่เหมาะสมได ้
194เป็นการท าประกันภัยตัวดาวเทียมที่อาจได้รับความเสียหายได้จากการส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศ 
195เช่น Chartis Allianz Amlin, Aerospace,Global, Inter-Hanover and Klinโปรดดู Gaubert,p. 169 
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- กฎหมำยภำยใน 

 กฎหมายอวกาศเกือบทุกประเทศได้บังคับให้ผู้ประกอบการกิจกรรมอวกาศต้องท าประกันภัย

บุคคลที่สาม (compulsory insurance)196เช่น ออสเตรเลีย197 การท าประกันภัยนี้ถือเป็นหนึ่งใน

เงื่อนไขส าคัญที่รัฐจะอนุญาตการด าเนินกิจกรรมอวกาศหรือไม่ด้วย หากผู้ประกอบการไม่ได้ท า

ประกันภัยบุคคลที่สาม รัฐสามารถปฎิเสธการอนุญาตได้ ส่วนวงเงินขั้นต่ าของทุนประกันภัยนั้น อาจ

แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับว่ากฎหมายภายในจะก าหนดวงเงินไว้ที่จ านวนเท่าใด 

5.กำรบรรเทำขยะอวกำศ (Mitigation of space debris) 

 -กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูง และอาจก่อเกิด

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมท้ังบนพื้วโลกและในอวกาศได้ โดยอันตรายที่เป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรม

อวกาศนั้นอาจเกิดจากกัมมันตรังสี การปนเปื้อนสารเคมี และการแตกตัวของชิ้นส่วนต่างๆของวัตถุ

อวกาศที่เรียกว่า ขยะอวกาศ (space debris)198อีกท้ังปัจจุบัน มีปริมาณขยะอวกาศจ านวนมากและมี

แนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นอันจะเพ่ิมความเสี่ยงในการชนกันเองหรือกับวัตถุอวกาศอ่ืนๆการด าเนิน

กิจกรรมอวกาศจึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มี

กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบรรเทาขยะอวกาศก็ตาม แต่มีหน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง

น้อยสององค์การที่ออกมาตรฐานหรือแนวทางระหว่างประเทศในเรื่องนี้ไว้ คือThe Inter-

AgencySpaceDebris Coordination Committee (IADC)
199และ UNCOPUOS Space Debris 

Mitigation Guideline 2007โดยที่ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับขยะอวกาศนี้ไม่มีสภาพบังคับ

ทางกฎหมายอย่างสนธิสัญญา ฉะนั้น การน าหลักการไปปฎิบัติจึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละรัฐ 

อย่างไรก็ดี มีกฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาขยะอวกาศ 

 ขอบเขตการใช้บังคับของ UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guideline 2007 

ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การผลิตวัตถุอวกาศ การปล่อยขึ้นสู่อวกาศและการโคจรในอวกาศ เช่น 

                                                           
196ดู กฎหมายอวกาศของรสัเซยี มาตรา  25 
197มาตรา 47-48 
198ขยะอวกาศหมายถึงวัตถุอวกาศที่เกิดจากการผลติโดยมนุษยร์วมถึงช้ินส่วนๆต่าง ในวงโคจรของโลกหรอืท่ีกลับเข้า

มาในช้ันบรรยากาศทีไ่ม่ท างานอีกต่อไปแล้ว (non-functional)  

199ดIูADC Space Debris Mitigation Guidelines 2007 
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ระบบอวกาศ (Space system)ควรออกแบบที่จะไม่ก่อให้เกิดขยะอวกาศระหว่างที่มีการปฎิการอย่าง

ปกติท่ัวไป หรือถ้าจะก่อให้เกิดขยะอวกาศก็ควรเกิดให้น้อยที่สุด 

 -กฎหมำยภำยใน 

กฎหมายอวกาศของหลายประเทศได้รับรองเรื่องการบรรเทาขยะอวกาศไว้และยังรับรองให้

การบรรเทาขยะอวกาศเป็นเงื่อนไขส าคัญของการอนุญาตการด าเนินกิจกรรมอวกาศด้วย กฎหมาย

อวกาศที่รับรองเรื่องการบรรเทาขยะอวกาศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส200 ออสเตรีย201 

6. กำรแจ้งและกำรสืบสวนกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน (Notification and 

Investigation of Accident or Emergency) 

-กฎหมำยภำยใน 

 กฎหมายภายในของบางประเทศได้บัญญัติว่าในกรณีเกิดอุบัติ เหตุหรือเหตุฉุกเฉิน 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วนรวมถึง รัฐจะต้องมีการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินด้วย เช่น กฎหมายอวกาศของประเทศ

รัสเซีย202 ยูเครน203เนเธอร์แลนด์204 คาซักสถาน205ออสเตรเลีย206 

7. กำรโอนสิทธิในกิจกรรมอวกำศให้บุคคลที่สำม (Transfer of space activities) 

 -กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับเรื่องการโอนสิทธิในกิจกรรมอวกาศให้บุคคลที่สาม 

- กฎหมำยภำยใน 

กฎหมายภายในของหลายประเทศรับรองเรื่องการโอนสิทธิให้แก่บุคคลที่สามว่าสามารถ

กระท าได้แต่ได้ก าหนดเงื่อนไขบางประการ เช่น จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐก่อน ผู้รับโอนจะต้องยื่น

                                                           
200 Article 5 of theFrench SpaceOperationAct 
201มาตรา 5 
202มาตรา 23 
203มาตรา 23 
204มาตรา 10(2) ของ Rules Concerning Space Activities and Establishment of A Registry of Space 
Objects 
205มาตรา 28 ของ Law of the Republic of Kazakhstan on Space Activities2012 
206มาตรา 84-103 
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ค าร้องใหม่และต้องผ่านเงื่อนไขการอนุญาตที่ใช้บังคับกับผู้โอนเดิมด้วย อาทิเช่น กฎหมายของ

ประเทศอังกฤษ207 ฝรั่งเศส208เบลเยี่ยม209 ออสเตรีย210 ฮ่องกง211 ในขณะที่บางประเทศห้ามมิให้มี

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจกรรมอวกาศแก่บุคคลที่ สาม เช่น กฎหมายของประเทศ

เนเธอร์แลนด์212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
207มาตรา 6 (1) ของ Outer Space Act 1986 
208มาตรา 3 ของ TheFrenchSpaceOperationAct 
209มาตรา 13  
210มาตรา 8  ของ the Austrian Outer Space Act 
211 Section 7 (1) 
212มาตรา 8 (1) ของ Rules Concerning Space Activities and Establishment of A Registry of Space 
Objects 
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ส่วนที่ 3 

กำรช่วยเหลือนักบินอวกำศและกำรคืนวัตถุอวกำศ (Rescue Astronauts and Return Space 

Objects) 

-กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 3.1 สนธิสัญญำอวกำศ ค.ศ.1967 

 ก่อนที่จะอธิบายพันธกรณีของรัฐเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและส่งนักบินอวกาศกลับ 

ภายใต้สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบิน

อวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ.1967 มีความจ าเป็นต้องอธิบายสถานะของนักบิน

อวกาศ213ว่ามีสถานะอย่างไรตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค .ศ.1967 

ก าหนดให้นักบินอวกาศมีสถานะเป็น “ทูตของมนุษยชาติ” (envoys of mankind) ในห้วงอวกาศ  

แม้ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 จะไม่ได้ให้ค านิยามว่านักบินอวกาศหมายความถึงบุคคลใดบ้าง 

แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่านักบินอวกาศหมายถึงบุคคลที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศโดยเหตุผลทางวิชาชีพ ไม่

มีลักษณะเป็นการค้าพาณิชย์หรือทางส่วนตัว ฉะนั้น การส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศแบบการท่องเที่ยว

ในอวกาศ มนุษย์ผู้นั้นไม่มีสถานะเป็นนักบินอวกาศ214 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกส่งขึ้นไปใน

อวกาศแล้วจะมีสถานะเป็นนักบินอวกาศ ผู้ที่จะได้รับสถานะเป็นนักบินอวกาศนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับ

การฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในอวกาศ แต่นักท่องเที่ยวนั้นมิได้ปฏิบัติภารกิจในอวกาศแต่อย่าง

ใดนอกจากเหตุผลทางด้านสันทนาการเท่านั้นอย่างไรก็ดี ตามข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ 

การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ.1967 ใช้ค าว่า “personnel of a 

spacecraft” ซึ่งนักกฎหมายอวกาศท่านหนึ่งเห็นว่าควรตีความอย่างกว้างรวมถึงนักท่องเที่ยว 

(space tourism) ในอวกาศด้วย215 ความไม่ลงรอยเกี่ยวกับค านิยามของค าว่า astronautsกับค าว่า 

personnel of a spacecraft ท าให้นักวิชาการจีนคนหนึ่งเสนอว่ากฎหมายแม่บทอวกาศของจีนควร

มีบทคุ้มครองนักท่องเที่ยวในอวกาศด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการใช้

                                                           
213สหรัฐอเมริกาเรียกนักบินอวกาศวา่ astronauts ส่วนรสัเซยีใช้ค าว่า cosmonauts 
214Stephan Hobe, Cologne Commentary on Space Law: Outer space treaty: Vol. 1 

215Mark Sundahl, The Duty to Rescue Space Tourists and Return Private Spacecraft, Journal of 

Space Law, 2009, pp.185-189 
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บังคับของข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่

อวกาศ ค.ศ.1967 ด้วย216 

 ประเด็นต่อไปมีว่า การที่สนธิสัญญาอวกาศเรียกนักบินอวกาศว่าเป็น “ทูตของมนุษยชาติ” 

นั้น จะมีนัยยะว่านักบินอวกาศสามารถอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเฉกเช่นเดียวกับตัวแทนทาง

ทูตตามอนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ.1961 หรือไม่ ประเด็นนี้ ดูเหมือนว่าประชาคม

ระหว่างประเทศปฎิเสธที่จะให้นักบินอวกาศมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอย่างทูต การเปรียบว่านักบิน

อวกาศเป็นตัวแทนทางการทูตนั้นเป็นการกล่าวอย่างเปรียบเปรยเท่านั้นไม่มีเจตนาที่จะให้เอกสิทธิ์

และความคุ้มกันทางการทูตแก่นักบินอวกาศแต่อย่างใด นักกฎหมายอวกาศอย่าง Bin Cheng เห็นว่า

นักบินอวกาศไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ตามก็ยังตกอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐดินแดนในกรณีที่

นักบินอวกาศอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐนั้นรวมถึงอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐเจ้าของสัญชาติด้วย 

และในห้วงอวกาศ นักบินอวกาศก็ยังตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐที่จดทะเบียน ( the State of 

registry) ด้วย217 หากพิจารณาจากความเห็นดังกล่าวก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยควรตรา

กฎหมายแม่บทอวกาศเพราะจะท าให้ประเทศไทยมีเขตอ านาจเหนือนักบินอวกาศท่ีมีสัญชาติไทยได้ 

 สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ได้ก าหนดพันธกรณีแก่รัฐภาคีไว้สามประการ ประการแรกคือ 

การให้ความช่วยเหลือแก่นักบินอวกาศในยามที่ประสบอุบัติเหตุ ภัยพิบัติหรือแล่นลงฉุกเฉินในอาณา

เขตของรัฐของเอง รัฐภาคีอ่ืนหรือ ทะเลหลวง ส่วนประการที่สองคือการส่งตัวนักบินอวกาศโดยเร็วแก่

รัฐจดทะเบียนและประการที่สามคือการแจ้งข้อมูลที่ค้นพบในอวกาศ ดวงจันทร์หรือวัตถุฟากฟ้าอ่ืนๆ 

ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของนักบินอวกาศต่อรัฐภาคีอ่ืนหรือเลขาธิการ

สหประชาชาติ 

3.2 ข้อตกลงกำรช่วยเหลือนักบินอวกำศ กำรส่งกลับนักบินอวกำศและวัตถุอวกำศที่ถูกส่งเข้ำสู่

อวกำศ ค.ศ.1967218 

 ส าหรับพันธกรณีตามข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุ

อวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ (Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of 

Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space) มีอยู่สองเรื่องคือการ
                                                           
216Yun Zhao, National Space Law in China: An Overview of the Current Situation and Overlook in 

the Future, (The Netherlands: Brill Nijhoff, 2015,) p.252 
217Bin Cheng, The Legal Status of Astronauts, in Bin Cheng, Studies in International Space Law, 
(Great Britain: Clarendon Press, 1997), pp.457-460 
218จตุรนต์ถริะวัฒน,์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 233, หน้า 126-138 
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ช่วยเหลือนักบินอวกาศและการคืนวัตถุอวกาศ ส าหรับการช่วยเหลือนักบินอวกาศนั้น รัฐภาคีมีหน้าที่

สามประการคือ  

ประการแรก หน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ (Notification of Accidents) 

ให้แก่หน่วยงานผู้ส่งทราบโดยด่วนในกรณีที่พบนักบินอวกาศประสบอุบัติเหตุ หรือร่อนลงบนพ้ืนโลก

ในสภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งทราบได้ รัฐภาคีจะต้องประกาศสาธารณะให้

ทราบ (public announcement) และหน้าที่ต้องแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบด้วย219 

หน้าที่ประการที่สองคือ การค้นหาและกู้ชีพนักบินอวกาศภายในดินแดนของตน (Search 

and Rescue) ทั้งนี้ รัฐภาคีจะต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งและเลขาธิการทราบเกี่ยวกับมาตรการ

ดังกล่าวด้วย 

หน้าที่ประการที่สาม คือ การส่งคืนนักบินอวกาศ (Return) ในกรณีที่ค้นพบนักบินอวกาศ

ภายใต้เขตอ านาจของรัฐภาคี ในทะเลหลวงหรือที่อ่ืนที่มิได้ตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐภาคี นักบิน

อวกาศจะต้องถูกส่งตัวกลับอย่างปลอดภัยและทันทีให้แก่ผู้แทนของรัฐผู้ส่ง (safely and promptly 

return)220มีข้อสังเกตว่า ตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 บัญญัติให้รัฐต้องส่งนักบินอวกาศคืนให้กับ

รัฐที่จดทะเบียนยานอวกาศ  (the State of registry of their space vehicle)221ในประเด็นนี้

ศาสตราจารย์ Bin Cheng เห็นว่า รัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับอาจเผชิญกับความขัดกันของ

พันธกรณีได้222 

 ส่วนกรณีของวัตถุอวกาศนั้นรัฐมีหน้าที่สามประการเช่นเดียวกันคือ หน้าที่ในการแจ้งให้ทราบ 

หน้าที่ในการค้นพบและหน้าที่ในการคืนวัตถุอวกาศ  กล่าวคือ ในกรณีที่มีการค้นพบวัตถุอวกาศในเขต

อ านาจของตน ในทะเลหลวงหรือในบริเวณท่ีมิได้ตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐใด  รัฐภาคีจะต้องแจ้ง

ไปยังผู้มีอ านาจของรัฐผู้ส่ง (the launching authority) หรือเลขาธิการสหประชาชาติ อนึ่ง มี

ข้อสังเกตว่า มีความแตกต่างกรณีของการแจ้งให้ทราบระหว่างนักบินอวกาศกับวัตถุอวกาศ กล่าวคือ 

กรณีของนักบินอวกาศนั้น รัฐภาคีต้องแจ้งไปทั้งรัฐผู้ส่งและเลขาธิการสหประชาชาติ ส่วนกรณีวัตถุ

อวกาศนั้น รัฐภาคีสามารถเลือกแจ้งได้ว่าจะแจ้งไปยังรัฐผู้ส่งหรือเลขาธิการสหประชาชาติ นอกจากนี้

                                                           

, (Germany: Carl Heymanns Verlag,2009,) p.97 
219ข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาการช่วยเหลือนักบินอวกาศและการส่งคืนวัตถุอวกาศ 
220ข้อบทที่ 4 แห่งอนุสัญญาการช่วยเหลือ 
221ข้อบทที่ V (1)  แห่งอนุสัญญาอวกาศ 
222 Bin Cheng, Studies in International Space Law, (Great Britain: Clarendon Press,1997,) หน้า 278-
279 
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แล้ว หน้าที่การแจ้งกรณีของ นักบินอวกาศรัฐภาคีต้องแจ้งโดยทันทีหรือโดยไม่ชักช้า ในขณะที่การ

แจ้งวัตถุอวกาศนั้นไม่มีเงื่อนไขเวลาเช่นนี้223 

- กฎหมำยภำยใน 

โดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่กฎหมายแม่บทอวกาศของต่างประเทศมักจะไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือนักบินและการคืนวัตถุอวกาศ มีกฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศเท่านั้นที่บัญญัติ

เรื่องนี้ไว้ด้วย เช่น กฎหมายอวกาศของเกาหลีใต้224 

 ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นภาคีข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบิน

อวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ225 ฉะนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ด้วย ที่ผ่านมาในอดีตเคยมีวัตถุอวกาศตกลงในอาณาเขตไทยโดยเมื่อวันที่ 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ได้มีชิ้นส่วนโลหะไม่น้อยกว่า 100 ชิ้นตกจากฟากฟ้าลงมายัง

บริเวณต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คาดกันว่าเป็นชิ้นส่วนถังเชื้อเพลิง

ดาวเทียมท่ีหมดอายุจากประเทศจีน ซึ่งเหตุการณ์ท านองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 

 ส าหรับกรณีของนักบินอวกาศนั้น โครงการเตรียมความพร้อมมีนักบินอวกาศของประเทศ

ไทยนั้นมิได้เป็นสิ่งที่เกินเอื้อมแต่อย่างใด ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนักบินอวกาศคนแรกคือนางสาวพิรดา 

เตชะวิจิตร์ซึ่งเป็นวิศวกรของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) อีกทั้งยัง

มีโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ (U.S. Space and Rocket 

Center - USSRC) ร่วมกับ บริษัท Zignature Marketing จ ากัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) Thailand Space and 

Aeronautics Research (TSR) และ International Youth Astronomy and Space Academy 

(IYASA)จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discovery of Thailand’s 

Astronauts Scholarship Program) เพ่ือศึกษาวิชาการส ารวจอวกาศ โครงการนี้จะเป็นพ้ืนฐาน

ส าหรับการต่อยอดการพัฒนานักบินอวกาศของประเทศไทยในอนาคต ฉะนั้นแม้ที่ผ่านมาในอดีต 

ประเทศไทยจะให้สัตยาบันข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุ

อวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศมาตั้งแต่ พ.ศ.2512 ก็ตาม ก็ยังไม่เคยมีนักบินอวกาศของชาติใดประสบ

อุบัติเหตุหรือร่อนลงฉุกเฉินในประเทศไทย แต่ก็มิได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์เช่นว่านี้

เกิดขึ้นการเตรียมความพร้อมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักบินอวกาศจึงเป็นการแสดง
                                                           
223Bin Cheng, หน้า 279 
224มาตรา 22 และ 23 ของ Space Development Promotion Act 2005 ของประเทศเกาหลีใต ้
225ประเทศไทยได้ให้สตัยาบันเมื่อวันที่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) 



80 
 

 
 

เจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือ

และส่งนักบินอวกาศไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ตามกลับในยามประสบภัยพิบัติหรือร่อนลงฉุกเฉิน 
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ส่วนที่ 4  

ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประเทศ (International Responsibility) 

- กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

4.1 ควำมรับผิดชอบของรัฐแบบตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมผิด 

ความรับผิดชอบของรัฐที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อความคิดเรื่องความผิดหรือแนวความคิดท่ี

สามารถต าหนิรัฐได้(liability  for  fault) หมายความว่ารัฐจะรับผิดชอบในการกระท าของตนต่อเมื่อ

การกระท าของรัฐประกอบด้วยความผิดโดยความผิดที่ว่านี้อาจเกิดจากความจงใจ(willfully) หรือ

ความประมาทเลินเล่อ(negligence) ก็ได้ และการกระท านั้นละเมิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

4.2 ควำมรับผิดของรัฐแบบเด็ดขำด: กิจกรรมอวกำศในฐำนะท่ีเป็นกิจกรรมของรัฐที่มี

ควำมเสี่ยงภัยสูง226 

ก่อนที่จะอธิบายลักษณะความรับผิดของกิจกรรมอวกาศว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือความเข้าใจดี

ยิ่งขึ้น จ าเป็นที่จะต้องอธิบายลักษณะของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูง ( Ultra-hazardous 

activities) ว่าคืออะไรเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงภัยสูงในระยะเวลาประมาณ30ปีมานี้ได้เกิดกิจกรรมต่างๆของรัฐเป็นอันมากที่แม้จะเกิด

ประโยชน์ในด้านต่างๆแต่กิจกรรมเหล่านี้ในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วกิจกรรมเหล่านี้

ชอบด้วยกฎหมาย(lawful activities) เพียงแต่ว่าโดยสภาพมีความเสี่ยงภัยหรืออาจก่อให้เกิด

ภยันตรายได้สูงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจะรุนแรงกว่ากิจกรรมอ่ืนๆโดยเฉพาะจะมีผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศวิทยาเนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ(pollution) ได้ตัวอย่างของ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูงคือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือการยิงจรวดเพ่ือส่งดาวเทียมขึ้นไป

โคจรในอวกาศเป็นต้นด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ( International Law 

Commission) จึงได้แต่งตั้งผู้รายงานพิเศษขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ศึกษาและเสนอรายงานในหัวข้อ

“International Liability for Injurious Consequence ArisingOut of Acts Not Prohibited 

by International Law”ในปีค.ศ.1976 โดยผู้รายงานพิเศษคนแรกคือRobert Q. Quentin – 

Baxter ชาวนิวซีแลนด์คนต่อมาคือJulio Barboza ชาวอาร์เจนติน่าและได้เสนอรายงานต่อ

                                                           
226

โปรดดูรายละเอียดใน จตุรนต์ถิระวัฒน์,กฎหมายอวกาศ: หลักทั่วไปและปัญหาในทางปฏิบัต,ิ (กทม: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540), หน้า 82-96 
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คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยร่างอนุสัญญาฉบับนี้มี

ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆของรัฐที่โดยสภาพแล้วมีความเสี่ยงหรืออันตรายค่อนข้าง

สูงมิได้จ ากัดเฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นโดยกิจกรรมที่จะตกอยู่ภายใต้ร่างอนุสัญญาฉบับนี้

จะมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่ตกอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรัฐ227 

 นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ตกอยู่ภายในดินแดนหรืออาณาเขตของรัฐแล้วยังจะต้องเป็น

กิจกรรมที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐอีกด้วยไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะด าเนินการโดยองค์ของรัฐ

หรือไม่ก็ตาม(activities under control of a State) ตัวอย่างของกิจกรรมที่ว่านี้ที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจนที่สุดคือการเดินเครื่องโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าโดยปกติแล้วการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะท าได้ต่อเมื่อจะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐเสียก่อนและเมื่อได้รับใบอนุญาตจาก

รัฐแล้วผู้ปฏิบัติการ(operator) ยังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอีก

ด้วยโดยเฉพาะเรื่องการจัดหามาตรการควบคุมก ากับ(supervisor) เพ่ือที่จะเป็นหลักประกันความ

ปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ประชาชนนอกจากนี้แล้วการด าเนินกิจกรรมทางอวกาศก็เป็นกิจกรรมอีก

ประเภทหนึ่งที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐเนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ

และความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงควรให้รัฐเข้ามาควบคุมก ากับโดยเฉพาะเรื่อง

มาตรฐานความปลอดภัย 

 2. เป็นกิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดอันตรำยข้ำมพรมแดน 

 เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงภัยค่อนข้างสูงดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นความ

รุนแรงที่เกิดจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองกากนิวเคลียร์การตกหล่นของวัตถุโคจรอวกาศ

(celestial  bodies) สารกัมมันตภาพรังสีหรือน้ ามันที่ใช้แล้วอาจแพร่กระจายเป็นวงกว้างรัศมีหลาย

ร้อยกิโลเมตรความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมเหล่านี้จึงมักจะมีลักษณะ“ข้ามพรมแดน” 

(international trans-boundary) มิได้จ ากัดเพียงแค่อยู่ภายในอาณาเขตของรัฐใดรัฐหนึ่ง

ตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนของยานอวกาศ Sputnik  IV ของประเทศรัสเซียได้หล่นสู่บนพ้ืนผิวโลกแต่โชคดีที่

ไม่ได้ท าความเสียหายใดๆเกิดขึ้น228นอกจากนี้แล้วชิ้นส่วนของยานอวกาศCosmos 945ของประเทศ

รัสเซียก็ ได้ตกลงบนพ้ืนผิวโลกอีกครั้ งบริ เวณตอนเหนือของประเทศแคนาดาซึ่ ง ได้บรรจุ               

สารกัมมันตภาพรังสีด้วยแต่โชคดีอีกครั้งที่มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ

                                                           
227 Quentin – Barxter, Schematic Outline section I (1) 
228 Cheng, supra note, p. 287. 
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อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นานาประเทศต่างพากันให้ความเอาใจใส่กับความปลอดภัย

ของการด าเนินกิจกรรมทางอวกาศมากขึ้นเพราะตระหนักว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมิได้จ ากัด

เพียงแค่พ้ืนที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดแต่ทั่วพ้ืนผิวโลกมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นที่เศษชิ้นส่วนของยาน

อวกาศหรือวัตถุโคจรอวกาศจะตกหล่นสู่บนพ้ืนผิวโลกในที่ใดก็ได้และเวลาใดก็ได้ด้วยท าให้ประชาคม

ระหว่างประเทศเกิดความไม่มั่นใจและวิตกกังวลถึงภยันตรายของเศษชิ้นส่วนยานอวกาศที่นับวันมี

จ านวนที่มากขึ้นเรื่อยๆอาจท าความเสียหายได้โดยเฉพาะยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน

นิวเคลียร์(Nuclear  Power  Source : NPS) ดังนั้นหากความเสียหายที่เกิดจ ากัดอยู่เพียงภายใน

อาณาเขตของรัฐอันเป็นที่ตั้งของกิจกรรมเสี่ยงภัยแล้วก็ไม่ใช่กรณีของความรับผิดเด็ดขาดของรัฐ

ในทางระหว่างประเทศ 

 3. เป็นกิจกรรมท่ีจะต้องมีกำรประกันภัยล่วงหน้ำ 

 พันธกรณีทางกฎหมายที่ส าคัญประการหนึ่งส าหรับการด าเนินกิจกรรมเสี่ยงภัยทั้งหลายคือ
การท าประกันภัยได้โดยมีการก าหนดวงเงินที่จะต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างชัดเจน
แน่นอน เพ่ือเป็นหลักประกันว่าในกรณีที่เกิดความเสียขึ้น ผู้เสียหายสามารถรู้อย่างแน่ชัดว่าใครจะ
เป็นผู้รับผิดชอบและจะสามารถฟ้องใครเป็นจ าเลยให้ต้องรับผิดได้บ้าง เช่น ในกฎหมายพลังงาน
นิวเคลียร์ได้ก าหนดว่าผู้ควบคุมเครื่องโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (operator) มีหน้าที่จะต้องท าประกันภัย
ไว้ล่วงหน้าเพ่ือครอบคลุมวงเงินที่จะต้องชดใช้ด้วย เป็นการก าหนดเพดานเงินสูงสุดที่จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์ 

 4. เป็นกิจกรรมท่ีจะต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมปลอดภัย 

 โดยสภาพของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยเช่นการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือการขนถ่าย

สารเคมีกิจกรรมเหล่านี้อาจก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือสารเคมีบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดังนั้นรัฐเจ้าของดินแดนอันเป็นที่ตั้งของกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้จึง

ต้องจัดหามาตรการควบคุมความปลอดภัยซึ่งมีทั้งการป้องกัน(prevention) และการเยียวยาความ

เสียหาย (reparation) 
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 5. เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำยภำพ 

 ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมเสี่ยงภัยนี้ต้องเป็นความเสียหาย

ทางกายภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทั่วไปหรือมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมิใช่มีผล

ในทางเศรษฐกิจที่ท าให้ราคาพืชผลสูงขึ้นหรือลดต่ าลง229 

 นอกจากนี้แล้ว เมื่อเกิดความเสียหายจากกิจกรรมที่เสี่ยงภัยเหล่านี้แล้ว ปัญหาที่ยากข้อหนึ่ง
ก็คือ กิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้มักจะเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งรัฐจึงเกิดปัญหาว่ารัฐใดบ้างจะต้องรับผิดและ
รัฐใดบ้างท่ีมีเขตอ านาจศาลในการพิจาณาคดี และความยุ่งยากจะมีมากขึ้นไปอีกหากกฎหมายภายใน
ของแต่ละประเทศไม่ได้รับรองสิทธิหน้าที่ในเรื่องนี้เหมือนกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงไม่อาจ
สัมฤทธิ์ผลได้ด้วยกฎหมายภายในของแต่ประเทศแต่ควรมีการท าสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นแบบทวิภาคี
หรือพหุภาคี รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทความส าคัญใน
เรื่องนั้น เพ่ือให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร 
 
กำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับดำวเทียมและโทรคมนำคม 

 กิจกรรมในอวกาศมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบแต่กิจกรรมหนึ่งที่มีความเสี่ยงภัยมากก็คือการใช้

พลังงานนิวเคลียร์เป็นแรงขับเคลื่อน(nuclear power sources: NPS) ในอวกาศโดยเฉพาะกรณีของ

การเกิดอุบัติเหตุของยานอวกาศCosmos 945 ของประเทศรัสเซียซึ่งได้ปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่18 

กันยายน1977 ซึ่งชิ้นส่วนบางชิ้นได้ตกสู่บนพ้ืนผิวโลกในวันที่6 มกราคม1978 อันเป็นผลมาจาก

“unexplained decompression” และต่อมาได้ตกเข้าไปในเขตNorth West ของประเทศแคนาดา

โดยชิ้นส่วนดังกล่าวได้บรรจุยูเรเนียม235หนักประมาณ100ปอนด์อุบัติเหตุครั้งนี้อาจมีผลท าให้เกิด

การแพร่กระจายสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตราย230ได้ท าให้นักกฎหมายระหว่างประเทศต่างพากัน

วิตกกังวลว่าควรจะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะดังนั้นในปีค.ศ.

1986คณะอนุกรรมการกฎหมายของUNCOPUOS จึงได้ท าการศึกษาถึงปัญหานี้และได้จัดท ารายงาน

เสนอต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ 

 ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในอวกาศเต็มไปด้วยวัตถุโคจรในอวกาศ(space object) ที่ใช้

พลังงานนิวเคลียร์เป็นจ านวนมากและส่วนใหญ่อยู่ในวงโคจรระดับต่ าใกล้พ้ืนผิวโลกดังนั้นหากวัตถุ

โคจรในอวกาศเกิดการกระทบกันหรือชนกันแล้วอาจเกิดการระเบิดแล้วส่งผลให้สารกัมมันตภาพรังสี

                                                           
229Schacher, supra note, p. 366 
230 Cheng, supra note, p. 288. 
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แพร่กระจายเป็นวงกว้างได้231ปัญหานี้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรมีการระดม

สมองทั้งนักกฎหมายและนักวิทยาศาสตร์เพ่ือหาหนทางออกปัญหาการแออัดของวัตถุโคจรในอวกาศ

โดยด่วนมิฉะนั้นแล้วหากเกิดความเสียหายขึ้นมาอาจรุนแรงกว่ากรณีสถานีอวกาศสกายแลป(Slylab) 

ของสหรัฐอเมริกาที่เคยตกสู่พ้ืนผิวโลกแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ

มนุษย์เมื่อค.ศ.1979ก็เป็นได้ 

 กิจกรรมในทางอวกาศอีกประการหนึ่งที่มีความเสี่ยงภัยสูงคือการยิงจรวดเพ่ือส่งดาวเทียมขึ้น

ไปโคจรในอวกาศซึ่งในเรื่องนี้ได้มีอนุสัญญาวางกฎเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดส าหรับกิจกรรมทาง

อวกาศอยู่สองอนุสัญญาคือThe 1967 Outer Space Treaty, The 1968Astronauts Agreement

และThe 1972 Liability Convention หรือ TheConvention on International Liability for 

Damage Caused by Space Object (1972) ซึ่งประกอบไปด้วยระบอบความรับผิดใหญ่ๆอยู่สอง

ระบอบคือความรับผิดแบบมีความผิด(fault liability) และความรับผิดแบบเด็ดขาด(absolute 

liability) เหตุผลที่รัฐต้องรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมในอวกาศเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่

ประกอบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นตอนต่างๆเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนเช่นการปล่อยจรวดเพ่ือส่ง

ดาวเทียมการโคจรของดาวเทียมเป็นต้นด้วยเหตุนี้ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นท าให้ยากต่อการ

พิสูจน์ว่ารัฐได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่นอกจากนี้เเล้วบางโครงการเป็นเพียงการ

ทดลองจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากขณะที่ท าการส่ง232กฎหมายระหว่างประเทศ

จึงก าหนดว่ารัฐผู้ส่งมีความรับผิดเด็ดขาดที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดเเทนส าหรับความเสียหายใดๆที่

เกิดจากวัตถุหรือชิ้นส่วนของวัตถุที่ส่งขึ้นไปในอวกาศ233 โดยรัฐผู้เสียหายสามารถเรียกร้องให้รัฐผู้ส่ง

(launching State) รัฐผู้จัดหา (procuring State) รวมทั้งรัฐเจ้าของดินเเดนอันเป็นสถานที่ส าหรับยิง

จรวดด้วย234 

 ส าหรับThe 1967 Outer Space Treaty มาตราที่ 7 ได้บัญญัติว่า“รัฐทุกรัฐที่เป็นภาคี

สนธิสัญญาซึ่งเป็นรัฐผู้ส่งหรือรัฐผู้จัดหาวัตถุที่จะปล่อยสู่อวกาศและรัฐภาคีที่เป็นเจ้าของดินแดนหรือ

วัสดุอุปกรณ์ที่จะถูกปล่อยมีความรับผิดระหว่างประเทศในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐภาคอ่ืนตาม

สนธิสัญญา…” อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าค าว่า“international Liable for damage” นี้

หมายถึงความรับผิดแบบมีความผิดหรือเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาดเนื่องจากมาตรา7 ระบุแต่เพียงว่า
                                                           
231Francioni and Scovazzi, supra note., p. 238. 
232จตุรนต์ถริะวัฒน,์ กฎหมายอวกาศ: หลักทั่วไปเเละปัญหาในทางปฏบิัติ, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2540), หน้า82 
233 see Article II Convention on International Liability for Damage Caused Space Objects 1972 
234 Article V 
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ให้มีความรับผิดระหว่างประเทศเท่านั้นแต่จะตีความว่ารัฐผู้ส่งหรือรัฐผู้จัดหาหรือรัฐเจ้าของดินแดน

ต้องรับผิดโดยเด็ดขาดนี้ก็ยังเป็นที่โต้เถียงได้อยู่เพราะมาตรา 7 ไม่มีค าว่า“shall be liability 

absolutely” อย่างในมาตรา 2 ของThe 1972 LiabilityConvention ในประเด็นนี้นักกฎหมาย

ระหว่างประเทศท่านหนึ่งจึงเห็นว่ามาตรา 7 ของThe 1967 Outer Space Treaty มิใช่เป็นความรับ

ผิดโดยเด็ดขาดแต่เป็นเพียงบทมาตราที่รับกับมาตรา 6 ในอนุสัญญาฉบับเดียวกันที่ก าหนดให้รัฐภาคี

จะต้องรับผิดชอบในทางระหว่างประเทศส าหรับกิจกรรมในทางอวกาศของตนเท่านั้น235ดังนั้นปัญหา

ที่ว่าระบอบความรับผิดของรัฐตามThe 1967Outer Space Treatyเป็นความรับผิดแบบเด็ดขาด

หรือไม่นั้นก็ยังเป็นข้อที่ยังโต้เถียงกันได้อยู่ (absolute liability)  

 ในมาตรา 2 แห่ง The 1972 Liability Convention ได้รับรองหลักความรับผิดแบบเด็ดขาด

ว่า“รัฐผู้ส่งจะต้องรับผิดอย่างเด็ดขาดส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากวัตถุโคจรในอวกาศของตนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลกหรือเกิดขึ้นกับ

อากาศยานที่อยู่ในระหว่างการบิน” เหตุผลที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองให้ใช้หลักความรับผิด

แบบเด็ดขาดกับกิจกรรมในอวกาศนั้นเนื่องมาจากว่าเป็นการยากที่จะพิสูจน์ความผิดหรือ         

ความประมาทเลินเล่อ236ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการปล่อยจรวดซึ่งเต็มไปด้วยขั้นตอนทางเทคนิคซึ่ง

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะตรวจสอบได้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมด้านต่างๆในทางอวกาศเป็นกิจกรรมที่

มีความเสี่ยงภัยค่อนข้างสูงที่เรียกว่า“ultra–hazardous activities” ดังนั้นหากจะต้องมีการพิสูจน์

ความผิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องมีความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อแล้วก็อาจไม่เป็นธรรมแก่

ผู้เสียหายเพราะเป็นการผลักภาระการพิสูจน์แก่ผู้เสียหายซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าไปตรวจสอบหา

ความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้เพราะมิใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกิจกรรมอวกาศ 

 อนึ่งมีข้อสังเกตว่ามีนักกฎหมายระหว่างประเทศท่านหนึ่งชื่อว่าMcmahonเสนอว่าควรมีการ

แบ่งแยกว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางทหาร(military purpose) หรือ

การค้าพาณิชย์(commercial purpose) หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางทหารแล้วควรใช้หลักความ

รับผิดโดยเด็ดขาดแต่หากมีวัตถุประสงค์เชิงการค้าพาณิชย์แล้วควรใช้หลักความผิดแบบมีความผิด

อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากว่าในทางปฏิบัติแล้วเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่า

อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นmilitary purpose หรือcommercial purpose237นอกจากนี้แล้วความรับผิด

โดยเด็ดขาดยังใช้ทั้งกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งบนพ้ืนผิวโลกและที่อยู่ในระหว่างการบินด้วยเพราะว่า

                                                           
235 Cheng, supra note, p. 238. 
236 Hurwitz, State Liability for Outer Space Activities, (Netherlands: MartinusNijhoff Publishers, 
1992), p. 27. 
237Ibid., p. 28. 
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ในบางกรณีอาจเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างที่จรวดก าลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าดังเช่นกรณีของ

กระสวยอวกาศชาลแลนเจอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระเบิดกลางท้องฟ้าหลังจากที่มีการส่งจาก

ฐานเพียง7วินาทีเท่านั้น 

 ส าหรับเหตุผลที่สนับสนุนให้ใช้หลักความรับผิดโดยเด็ดขาดกับกิจกรรมอวกาศนั้นมีอยู่

ด้วยกันสามประการ238  ประการแรกกิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมใหม่ของมนุษย์ในปัจจุบันอาศัย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถก าหนดเกณฑ์ความรับผิดได้อย่างชัดเจน

เป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ควบคุมเครื่อง  ประการที่สองกิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ดูแลจากหน่วยงานรัฐบาลดังนั้นโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศจึงมักจะเต็ มไปด้วย      

ความลึกลับหรือปกปิด(shrouded) มิให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ดังนั้นหากประชาชนคนธรรมดาได้รับ

ความเสียหายทั้งแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินแล้วภาระการพิสูจน์ความผิดตกอยู่ที่ประชาชนก็จะเป็น

เรื่องที่ล าบากมากเนื่องจากประชาชนไม่อาจเข้าถึงข้อมูล(access to the information) เกี่ยวกับ

โครงการหรือขั้นตอนต่างๆในการควบคุมยานอวกาศได้ดังนั้นผู้เสียหายจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่

จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความผิดของผู้ควบคุมปฏิบัติการและประการสุดท้ายเป็นเหตุผลทาง

ศีลธรรมเนื่องจากผู้ด าเนินการกิจกรรมอวกาศย่อมรู้แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่มีอันตรายค่อนข้างสูงจึงต้อง

เตรียมพร้อมที่จะรับประโยชน์ทั้งทางการเงินและภาระในการชดใช้ค่าเสียหายด้วย 

 ในอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดค.ศ.1972 มาตรา2 นี้มีประเด็นที่จะต้องท าความเข้าใจอยู่

หลายประเด็นประเด็นแรกคือความหมายของค าว่า“shall be” นั้นแสดงออกถึงการบังคับอย่างไม่มี

เงื่อนไข(imperative) ว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วรัฐผู้ส่ง(launching State) ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ

ยานอวกาศนั้นหรือไม่ก็ตามก็จะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการรับผิดโดย

เด็ดขาดนั้นเองประเด็นที่สองคือขอบเขตของความเสียหายว่าแค่ไหนเพียงใดที่อนุสัญญานี้จะคุ้มครอง

ถึงความเสียหายที่จะเรียกร้องได้ตามอนุสัญญานี้หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย( loss 

of life) หรือการได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย(personal injury) หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(impairment of health) หรือการสูญหายหรือบุบสลายแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือของปัจเจกชน

รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศด้วย239และความเสียหายนี้รวมถึงความเสียหายที่มิใช่เป็นผลโดยตรงที่

เรียกว่า“indirect impairment” ด้วยตัวอย่างของ indirect impairments  เช่นการที่หมดสติ

เพราะตกใจกลัวอย่างรุนแรงจึงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือค่าเสียหายจากการ

ที่ไม่อาจประกอบการท างานได้เป็นต้นกล่าวโดยสรุปแล้วอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดค.ศ.1972

                                                           
238Ibid., p. 29. 
239 Article 1 (a) Liability Convention 1972 
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ก าหนดหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่รัฐผู้ส่ง  (Launching State)  ทั้งความเสียหายที่

เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายสุขภาพจิตใจและทรัพย์สินอันเป็นผลมากจากกิจกรรมอวกาศที่เกิดขึ้นทั้งบน

พ้ืนผิวดินและอยู่ในระหว่างการบินด้วย 

 ประเด็นที่สามอนุสัญญานี้ได้รับรองหลักความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศไว้ด้วยหาก

องค์การระหว่างประเทศได้ประกาศที่จะรับพันธกรณีในอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดค.ศ.1972 ใน

ปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศอยู่สององค์การที่ประกาศยอมรับสิทธหน้าที่ ในอนุสัญญา            

ดังกล่าวคือ The European Space Agency (ESA) และThe European Telecommunication 

Satellite Organization (EUTELSAT) และการประกาศยอมรับดังกล่าวก็จะมีผลผูกพันทางอ้อมแก่

รัฐสมาชิก(member State) กล่าวคืออาจจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของรัฐสมาชิกที่จะต้องจ่าย     

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น 

 อนึ่งแม้อนุสัญญานี้จะรับรองหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด(absolute liability) ก็ตามแต่ก็ได้

ยอมรับหลัก“ข้ออ้างให้หลุดพ้นจากความรับผิด” (exoneration) ไว้ด้วยข้ออ้างให้หลุดพ้นจากความ

รับผิดที่ว่านี้ได้แก่ความผิดของผู้เสียหายไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนอันเกิดจากความประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง(gross negligence) หรือการกระท าหรืองดเว้นการกระท าอย่างจงใจที่จะ

ก่อให้เกิดความเสียหายหลักเรื่องการยกเว้นมิต้องรับผิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่รับรองในอนุสัญญาว่าด้วย

ความรับผิดค.ศ.1972 เท่านั้นยังถูกรับรองไว้ในอนุสัญญาอ่ืนๆอีกด้วย เช่น TheConvention on 

Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface (1952) The 

Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963) และThe Convention on Third 

Party Liability in the Field of Nuclear Energy (1960)    

ส าหรับรัฐผู้ส่งที่อยู่ในข่ายจะต้องรับผิดตามอนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความ

เสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศ (Convention on International Liability for Damage Caused 

by Space Object)240ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลักที่วางหลักความรับผิดระหว่างประเทศอันเนื่องมาจาก

การด าเนินกิจกรรมอวกาศ ข้อบทที่ VII ของอนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหาย

อันเนื่องจากวัตถุอวกาศ ได้บัญญัติให้รัฐต้องรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐที่

สามอยู่สี่ประเภทด้วยกัน โดยรัฐเหล่านี้ได้แก่ (1) รัฐที่ปล่อยวัตถุอวกาศ (2) รัฐที่จัดหาวัตถุอวกาศ (3) 

รัฐที่อนุญาตให้ใช้ดินแดนเพ่ือปล่อยวัตถุอวกาศและ (4) รัฐที่อ านวยความสะดวกในการปล่อยวัตถุ

อวกาศ 

                                                           
240ประเทศไทยยังมิได้ลงนามอนุสัญญานี้ 
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 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ทั้งข้อบทที่ VI และ VII ไม่ได้ระบุอย่าง

ชัดเจนว่าความรับผิดของรัฐนั้นเป็นความรับผิดแบบไหน กล่าวอีกนัยหนึ่ง อนุสัญญาอวกาศไม่ได้

บัญญัติให้ความรับผิดของรัฐเป็นความรับผิดแบบเด็ดขาดหรือความรับผิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความผิด 

รายละเอียดความชัดเจนในประเด็นนี้ถูกน ามาขยายความไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายอวกาศเห็นว่าความรับผิดตามอนุสัญญาอวกาศตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ     

ความรับผิดแบบเด็ดขาด241 เหตุผลส าคัญที่กฎหมายระหว่างประเทศบังคับให้รัฐต้องรับผิดอย่าง

เด็ดขาดโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด (เช่น เรื่องเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ) เนื่องจากกิจกรรมอวกาศ

เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูงโดยสภาพ (Ultra-hazardous activities) หากรอให้มีการ

พิสูจน์ความผิดก่อนก็จะไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพราะว่าการพิสูจน์ความผิดนั้นเป็นเรื่องยากเนื่อง

ด้วยกิจกรรมอวกาศเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อนทางเทคนิคมาก เเละข้อมูลต่างๆอยู่ ในความ

ครอบครองของผู้ประกอบการ ผู้เสียหายย่อมไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลเชิงเทคนิคได้ ท าการพิสูจน์ความผิด

เต็มไปด้วยอุปสรรคและใช้เวลานานมากกว่าที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ด าเนินการ 

ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 นั้น ได้แยกความรับผิดออกเป็นสองระบอบคือ 
ระบอบความรับผิดแบบเด็ดขาด (absolute liability)242จะใช้กับกรณีที่เกิดความเสียหายบนผิวโลก 
(on the surface the earth) หรือระหว่างที่ถูกส่งขึ้นไปในบนอากาศ (an aircraft in flight) 
เท่านั้น243 ส่วนระบอบความรับผิดแบบมีความผิด (fault liability) จะใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกเหนือไปจากกรณีที่ว่ามา เช่น ในอวกาศ (outer space) กรณีนี้ จ าเป็นต้องพิสูจน์ความผิดหรือ
ความประมาทเลินเล่อของผู้กระท า244 

- กฎหมำยภำยใน 

กฎหมายแม่บทของหลายประเทศบัญญัติเรื่องความรับผิดไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าการใช้ภาษาจะมี
ความแตกต่างกันก็ตาม แต่ยังคงหลักกฎหมายตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และอนุสัญญาว่าด้วย
ความรับผิด ค.ศ.1972 ไว้ทุกประการ เช่น กฎหมายของประเทศยูเครน245เบลเยี่ยม246 ฝรั่งเศส247 
ออสเตรีย248เป็นต้น 

                                                           
241 Bin Cheng, p.326; Julian Hermida,p11 
242ความรับผิดแบบเด็ดขาดหมายถึงความรับผิดที่ผู้กระท าไม่ต้องมีความผิดหรือมีเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
243ข้อบทที่ 2แห่งอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 
244ข้อบทที่ 3 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยความรับผดิ ค.ศ.1972 
245มาตรา 17 ของ Ordinance of the Supreme Soviet on Space Activity 1996 บัญญัติให้บัญญตัิว่า ประเทศ
ยูเครนในฐานะทีเ่ป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายอวกาศระหว่างประเทศจะต้องรับผดิภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
และสนธสิัญญาที่ยูเครนเป็นภาค ี
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อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า กฎหมายภายในของหลายประเทศมักจะบัญญัติสองเรื่องเข้าไว้ด้วยกันคือเรื่อง
ความรับผิดระหว่างประเทศ (International Liability) และสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ (Recourse) แต่อาจ
แตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้ 

1.   กฎหมายภายในจะระบุว่าให้รัฐรับผิดในทางระหว่างประเทศต่อผู้เสียหาย จากนั้นให้รัฐมีสิทธิ
ไล่เบี้ยเอาจากผู้ประกอบการเอกชนได้ เช่น รัสเซีย249เบลเยี่ยม250 

2.  กฎหมายของบางประเทศบัญญัติให้ผู้ประกอบการเอกชน (Operator) เป็นผู้รับผิดความ
เสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการประกอบกิจกรรมอวกาศ จากนั้นก็บัญญัติต่อว่า ให้รัฐมี
สิทธิไล่เบี้ยเอาจากผู้ประกอบการได้เมื่อรัฐจ่ายค่าสินไหมทดแทนในระดับระหว่างประเทศแล้ว 
ตัวอย่างของกฎหมายที่ใช้แนวทางนี้ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส251 

3.  บางประเทศบัญญัติแต่เพียงให้ผู้ประกอบการเอกชน (Operator) เป็นผู้รับผิด โดยที่ไม่ได้

กล่าวถึงความรับผิดของรัฐในทางระหว่างประเทศและสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ ตัวอย่างได้แก่กฎหมาย

อวกาศของ อังกฤษ252เกาหลีใต้253 แอฟริกาใต้254 โดยกฎหมายของประเทศแอริกาใต้ให้อ านาจ

รัฐมนตรีที่จะก าหนดเงื่อนไขความรับผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตไว้ในใบอนุญาตได้255 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ารัฐจะตรากฎหมายภายในให้มีเนื้อหาอย่างใดก็ตาม รัฐภาคีไม่สามารถตรา

กฎหมายภายในมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดระหว่างประเทศที่บัญญัติไว้ใน

อนุสัญญาได้256 นั่นคือ รัฐเป็นผู้รับผิดระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการ

                                                                                                                                                                      
246มาตรา 15 ของ Law of 17 September 2005 on the Activities of Launching, Flight Operation or 
Guidance of Space Objects 
247มาตรา 13 และ 14 ของฝรั่งเศส 
248 Federal Law Gazette No. 162/1980 
249มาตรา 30 
250มาตรา 15 ของ Law of 17 September 2005 on the Activities of Launching, Flight Operation or 
Guidance of Space Objects 
251มาตรา 13 และ 14 ของฝรั่งเศส 
252ดู United Kingdom Act on Outer Space Activities, 1986 Chapter 38, article 10 (1); Julian Hermida,
หน้า 126  
253มาตรา  14 ของ Space Development Promotion Act 2005 
254 Julian Hermida, หน้า 146  
255มาตรา 14 ของ Space Affairs Act 1993 
256 Fabio Tronchetti, Fundamental of Space Law and Policy, in Space Development, 2013, p. 28 
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ด าเนินกิจกรรมอวกาศและความรับผิดนี้เป็นความรับผิดเด็ดขาดหากความเสียหายนั้นเกิดบน

พ้ืนผิวโลกหรือในอากาศ  
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ส่วนที่ 5 

กำรจดทะเบียนวัตถุอวกำศ (Registration) 

- กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

กฎหมายระหว่างที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศคือสนธิสัญญา    

จดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้นสหประชาชาติเคยออกข้อมติเกี่ยวกับเรื่อง

การให้ความร่วมมือในการแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบในการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ257 

เพียงแต่ว่าสถานะของข้อมติสหประชาชาติไม่มีค่าบังคับทางกฎหมาย ฉะนั้น ต่อมา สหประชาชาติจึง

ได้ออกอนุสัญญาเก่ียวกับการจดทะเบียน ค.ศ.1975 

วัตถุประสงค์หลักของการจดทะเบียนวัตถุอวกาศคือ เพ่ือให้สามารถรู้ได้ว่า รัฐผู้ส่งใดมีเขตอ านาจ 

(jurisdiction)และควบคุม (control) เหนือวัตถุอวกาศในอวกาศ 258 เนื่องจากอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.

1967 ก าหนดให้รัฐที่จดทะเบียนมีเขตอ านาจและการควบคุมเหนือวัตถุอวกาศที่จดทะเบียน 

(jurisdiction and control over such object) และเหนือบุคลากรที่ปฎิบัติงานในอวกาศ259

ศาสตราจารย์Diederiks-Verschoorและ Kopalอธิบายวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ

ว่ามีอยู่สองประการคือ ประการแรกเพ่ือเป็นการระบุยานอวกาศที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หากไม่มี

การจดทะเบียนแล้วการระบุจะท าไม่ได้เลย และประการที่สองการจดทะเบียนวัตถุอวกาศจะช่วย

ป้องกันมิให้มีการส่งอาวุธที่มีอ านาจท าลายแรงสูง (Weapon of Mass Destruction: WMD) ขึ้นไป

โคจรในอวกาศ260 ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามอนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967261 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 ได้สร้างกลไกการจดทะเบียนสอง

ระดับคือระดับภายในประเทศ (national registry) และระดับระหว่างประเทศ ( international 

registry)262 ซึ่งท าให้รัฐภาคีมีพันธกรณีอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือการตั้งหน่วยงานภายในประเทศเพ่ือ

ท าหน้าที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศภายในประเทศและเรื่องที่สองคือพันธกรณีในการรายงานให้
                                                           

257UN resolution 1721 (XVI). International co-operation in the peaceful uses of outer space (1961)  

258 Julian Hermida,p. 63 
259ข้อบทที่ VIII 
260Diederiks-Verschoor and Kopal, p.44 
261ข้อบทที่ IV ของ อนุสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 
262A.A. Cocca, Registration of Space Objects, in Manual on Space Law, (New York: Oceana,1979),p. 
180 
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เลขาธิการสหประชาชาติทราบเกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศส าหรับเงื่อนเวลาที่จะต้องแจ้งให้

เลขาธิการสหประชาชาติทราบนั้น ในอนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 มิได้

ก าหนดระยะเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสนธิสัญญาแล้ว 

การแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบควรแจ้งก่อนที่จะมีการปล่อยวัตถุอวกาศขึ้นไปในอวกาศ263 

ส าหรับรายละเอียดในการจัดตั้งหน่วยงานหรือระบบการจดทะเบียนภายในประเทศนั้น 

อนุสัญญาไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียด ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นๆ ฉะนั้น รัฐไม่จ าเป็นที่

จะต้องสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศโดยเฉพาะก็ได้  อาจให้องค์กรที่ท า

หน้าที่จดทะเบียนอากาศยานท าหน้าที่เรื่องนี้ก็ได้264 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 บัญญัติว่า ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอวกาศ

ที่ควรจะบันทึกไว้ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของรัฐผู้ส่งวัตถุอวกาศซึ่งอาจมีชื่อได้มากกว่าหนึ่งประเทศ 

วันเวลาและสถานที่ที่ใช้ส่งวัตถุอวกาศ หน้าที่ของวัตถุอวกาศ และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับต าแหน่ง

วงโคจรของวัตถุอวกาศ เป็นต้น265 

-กฎหมำยภำยใน 

มีหลายประเทศท่ีออกกฎหมายภายในอนุวัติการพันธกรณีเกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ

ตามอนุสัญญาอวกาศและอนุสัญญาการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ 1975 (Convention on 

Registration of Objects Launched into Outer Space) บางประเทศอาจบัญญัติเรื่องการ      

จดทะเบียนไว้ในกฎหมายแม่บท ในขณะที่บางประเทศก าหนดเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายล าดับรองอย่าง

พระราชกฤษฎีกา กฎหมายภายในที่บังคับให้มีการจดทะเบียนวัตถุอวกาศและมีการตั้งหน่วยงานของ

รัฐรับผิดชอบดูแลในเรื่องการจดทะเบียนวัตถุอวกาศโดยเฉพาะได้แก่ กฎหมายของประเทศ ยูเครน266

ฮ่องกง267สเปน268เบลเยี่ยม269 เกาหลีใต้270 เนเธอร์แลนด์271 คาซักสถาน272 ออสเตรเลยี273สวเีดน274 

                                                           
263Julien Hermida, p.63 
264Ibid., p.61 
265Article IV ของอนุสัญญาการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ 1975 
266มาตราที่ 13 ของ Ordinance of the Supreme Soviet of Ukraine on Space Activities 1996 
267 Section 9 
268 Royal Decree No.278/1995 of 24 February 1995 
269มาตรา 14 ของ Law on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 
2005 
270มาตรา 8 ของ Space Development Promotion Act 2005 
271 Space Objects Registry Decree 13 November 2007 
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และฝรั่งเศส275 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่จดทะเบียน

วัตถุอวกาศต่อ the Office of Commercial Space Transportation276 

ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนวัตถุอวกาศนั้น กฎหมายส่วนใหญ่จะ

ก าหนดให้รัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ (ส่วนจะเป็นกระทรวงใดนั้น

ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐภาคี) อาทิเช่น กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ก าหนดให้ Minister 

of Economic Affairs เป็นผู้รับผิดชอบ277 กฎหมายอวกาศของออสเตรียให้ Minister for 

Transport, Innovation and Technology  เป็นผู้รับผิดชอบ278 เช่นเดียวกับประเทศเบลเยี่ยม279 

ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสให้หน่วยงานชื่อว่า the Centre National d’Etudes Spatialesเป็นผู้ท า

หน้าที่นี้280 

ส าหรับประเทศไทยนั้นเนื่องจากประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการ          

จดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 ประเทศไทยจึงมิได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้ 

แม้ว่าในทางปฏิบัติ ประเทศไทยจะได้ถูกร้องขอจากประเทศรัสเซียให้มีการจดทะเบียนดาวเทียมธี

ออสก็ตาม ซึ่งในอนาคตหากกิจการอวกาศของประเทศไทยเจริญเติบโตมากขึ้น โอกาสที่ประเทศไทย

จะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบในการจดทะเบียนวัตถุอวกาศอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

รวมถึงท าหน้าที่ประสานงานกับเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือแจ้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจดทะเบียน

วัตถุอวกาศด้วยซึ่งในร่างกฎหมายแม่บทอวกาศของประเทศไทยได้ก าหนดให้มีเรื่ององค์กรที่ท าหน้าที่

จดทะเบียนวัตถุอวกาศและการประสานงานกับเลขาธิการสหประชาชาติด้วย 

 

 

                                                                                                                                                                      
272มาตรา 11ของ Law of the Republic of Kazakhstan on Space Activities 2012 
273มาตรา 76 
274องค์กรที่ท าหน้าท่ีจดทะเบียนวตัถอุวกาศคือ the National Board for Space Activities โปรดดู Swedish Act 
on Space Activities (1982: 963) 
275ฝรั่งเศสตั้งหน่วยงานช่ือว่า Space Object Registry อยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศท าหน้าท่ีจดทะเบียน
วัตถุอวกาศโดยมีองค์กรอวกาศแหง่ชาติ  (Centre National d’Etudes Spatiales: CNES) คอยป้อนข้อมูลให ้
276 Julian Hermida, อ้างแล้ว, หน้า 62 
277มาตรา 2 และ มาตรา 9 
278มาตรา 9 (1) ของ The Austrian Outer Space Act 2011 
279มาตรา 14 ของ Law on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 
280มาตรา 12ของ TheFrench Space Operation Act 2008 
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ดำวเทียมส ำรวจระยะไกล (Remote sensing) 

-กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาเกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) หรือ

ดาวเทียมส ารวจโลก (Earth Observation) โดยเฉพาะ แต่แม้ไม่มีสนธิสัญญาเกี่ยวกับดาวเทียม

ส ารวจระยะไกลโดยตรง หลักการส าคัญที่ปรากฎในสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 เช่น หลักเสรีภาพ

ในการส ารวจและใช้อวกาศก็สามารถน ามาใช้กับดาวเทียมส ารวจระยะไกลได้ 

 อย่างไรก็ดี องค์การสหประชาชาติได้ออกหลักปฏิบัติเกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจระยะไกลเมื่อ
ปี ค.ศ.1986 ชื่อว่า Principles relating to remote sensing of the Earth from space แม้ว่า
หลักปฏิบัติของสหประชาชาตินี้จะไม่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ตามแต่หลักปฏิบัตินี้ก็ได้วางหลักการส าคัญๆ เกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจระยะไกลไว้หลาย
ประการ เช่น การด าเนินกิจกรรมของดาวเทียมส ารวจระยะไกลจะต้องเป็นประโยชน์แก่ทุกรัฐ281    
การด าเนินกิจกรรมของดาวเทียมส ารวจระยะไกลจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและ
สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967282การรับรองหลักเสรีภาพในการส ารวจและใช้อวกาศมาใช้กับ        
การด าเนินกิจกรรมดาวเทียมส ารวจระยะไกล ซึ่งหมายความว่า การด าเนินกิจกรรมดาวเทียมส ารวจ
ระยะไกลไม่ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐที่ถูกส ารวจก่อน (a sensed state) แต่การด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของรัฐถูกส ารวจ กิจกรรมดาวเทียมส ารวจ
ระยะไกลจะต้องส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโลก283 และการป้องกันมนุษยชาติจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ284 การยอมรับให้รัฐที่ถูกส ารวจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับดินแดนที่ตกอยู่ภายใต้
เขตอ านาจของตนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการไม่ เลือกปฏิบัติและค่าใช่จ่ายที่สมเหตุสมผล 
(reasonable cost)285เป็นต้น  
 อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดของ UN Principles relating to remote sensing of the Earth 
from space มีอยู่หลายประการ เช่น ขอบเขตบังคับใช้ค่อนข้างจ ากัด กล่าวคือ ประการแรก ใช้
เฉพาะในบริบทของการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ประการที่ สอง        
หลักปฏิบัติของสหประชาชาตินี้ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 

                                                           
281Principle II 
282Principle III 
283  Principle X 
284  Principle XI 
285Principle XII 
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ท าให้มีการถกเถียงกันว่าข้อมูลที่ได้จากดามเทียมส ารวจระยะไกลจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์มากน้อยเพียงใด และประการสุดท้ายหลักปฏิบัติของสหประชาชาติ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข้อมูล (dissemination of data) ท าให้บางประเทศจะต้องตรากฎหมายภายในเพ่ือ
ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมดาวเทียมส ารวจระยะไกล 

-กฎหมำยภำยใน 

แนวคิดหรือนโยบายที่รัฐจะตรากฎหมายภายในขึ้นมาเพ่ือควบคุมก ากับการด าเนินกิจการ

ดาวเทียมส ารวจระยะไกลนั้นเพ่ิงเกิดขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีมานี้เอง เหตุผลส าคัญที่รัฐจ าเป็นต้อง

ตรากฎหมายภายในก็คือ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้ามาท าธุรกิจเกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจระยะไกล 

(commercialization of remote sensing satellite) มากขึ้น เช่นSpot Image ของประเทศ

ฝรั่งเศส ที่ปล่อยดาวเทียมส ารวจโลก (Satelite Pour l’Observation de e Terre: SPOT) ขึ้นเป็น

ครั้งแรกเมื่อค.ศ.1986286หรือประเทศเยอรมนีมีโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

(Public-Private-Partnership: PPP) ในการส่งดาวเทียมส ารวจโลกชื่อว่า Terra SAR-X287หรือกรณี

ของประเทศแคนาดาที่บริษัทเอกชนชื่อว่า MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) 

เข้ามาประกอบกิจการดาวเทียมส ารวจระยะไกล288 ซึ่งการด าเนินกิจการดาวเทียมส ารวจระยะไกลนั้น

อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐได้เนื่องจากข้อมูลที่

ได้จากดาวเทียมส ารวจระยะไกลหรือดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลกอาจมีข้อมูลอ่อนไหว (sensitive 

data) หรือเป็นข้อมูลลับที่ไม่อาจเผยแพร่ได้289 ท าให้รัฐบาลบางประเทศจ าเป็นต้องตรากฎหมาย

ภายในเพ่ือควบคุมก ากับการประกอบกิจการดาวเทียมส ารวจระยะไกลของเอกชน ซึ่งประเทศ

แคนาดา เยอรมนีและฝรั่งเศสที่ตรากฎหมายภายในเกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจระยะไกลต่างก็มีเหตุผล

เหมือนกันคือด้านความมั่นคงของรัฐและการรักษาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ290นอกเหนือจาก

ประเทศที่กล่าวมา ประเทศบราซิลก็ก าลังเตรียมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจระยะไกล 
                                                           
286Philippe Achilleas, French Remote Sensing Law, Journal of Space Law, vol. 34,2008,p.1 
287Bernhard Schmidt-Tedd&MaxKroymann, CurrentStatus and Recent Development in German 
Remote Sensing Law, Journal of Space Law, vol. 34,2008,pp.97-98 
288Thomas Gillon, Regulating Remote Sensing Space Systems in Canada-New Legislation for A New 
Era, Journal of Space Law, vol. 34,2008,p. 15 
289Jean-Francois Mayence, Belgian Legal Framework for Earth Observation Activities, Journal of 
Space Law, vol. 34,2008,p.91 
290 Bruce Mann, First Licence Issued Under Canada’s Remote Sensing Satellite Legislation, Journal 
of Space Law, vol. 34,2008,p.69 ; Philippe Achilleas,p.6; Bernhard Schmidt-Tedd& Max 
Kroymann,p.97 
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โดยมีความพยายามมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 เนื่องจากประเทศบราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่จัดหาข้อมูลจาก

ดาวเทียมส ารวจระยะไกลมากประเทศหนึ่งของโลก291 

ส าหรับประเทศที่ตรากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการดาวเทียมส ารวจระยะไกลได้แก่ 

ประ เทศ  สหรั ฐอ เมริ ก า 292 ฝ รั่ ง เ ศส 293 เ ยอรมนี 294 แคนาดา 295 โ ดยมี ส า ระส าคัญคื อ                    

การประกอบกิจการจะต้องได้รับใบอนุญาต (ส าหรับประเทศเยอรมนีผู้ให้ประกอบการข้อมูลที่เรียกว่า 

Data provider จะต้องได้รับใบอนุญาตด้วย) การให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการด าเนินการ

ของผู้ประกอบการ296 เช่น การเข้าถึงข้อมูลก่อนของฝ่ายรัฐ (priority access) โดยกฎหมายที่รับรอง

มาตรการเข้าถึงข้อมูลก่อนของฝ่ายรัฐ ได้แก่ กฎหมายแคนาดา297 และเยอรมนี298และการสั่งระงับ

การด าเนินกิจการเป็นการชั่วคราว (Shutter control) ซึ่งกฎหมายแคนาดารับรอง มาตรการ 

shutter control ด้วย299 

ส าหรับกฎหมายไทยในร่างกฎหมายนี้ได้บัญญัติให้การด าเนินกิจการดาวเทียมส ารวจ

ระยะไกลจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังให้อ านาจเจ้าหน้าที่ที่จะออกมาตรการก ากับดูแลอีก

ด้วยคือการเข้าถึงข้อมูลก่อนของฝ่ายรัฐ (priority access) และการสั่งระงับการด าเนินกิจการเป็นการ

ชั่วคราว (Shutter control) ด้วย 

 

 

 

                                                           
291Helcea Santos Ferreira & Gilberto Camara, Current Status and Recent Developments in Brazilian 
Remote Sensing Law, Journal of Space Law, vol. 34,2008,pp.11-17 
292ช่ือว่า US  Land Remote Sensing Policy Act 
293อยู่ในข้อมาตราที่ 23-25 ของกฎหมายหมายชื่อว่า the French Space Operation Act 2008 
294ช่ือว่า the German Act on Satellite Data Security 2007 
295ช่ือว่า Remote Sensing Space System Act 2005 
296แม้กฎหมายของฝรั่งเศสมไิด้ระบุมาตรการสั่งปิดชั่วคราวหรือให้รัฐเข้าถึงข้อมูลก่อนก็ตาม แตต่ามมาตรา 24 วรรค 
2 ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีในการออกมาตรการระงับการด าเนินการเพื่อความจ าเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ  
297 Bruce Mann,p.81 
298มาตรา21 และ 22ของ the German Act on Satellite Data Security 2007 
299 Bruce Mann,pp. 80-81 
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ดำวเทียมสื่อสำร 

สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร คือ         

การรบกวนกันของคลื่นความถี่ (Interference) เพราะการใช้คลื่นความถี่ท าให้เกิดการรบกวนกันของ

คลื่นความถี่ได้ ฐานของการก ากับดูแลคลื่นความถี่จึงไม่ใช่ว่าประเทศไทยมีหรือเป็นเจ้าของคลื่น

ความถี่ดาวเทียมแล้วน าออกให้สัมปทานแก่เอกชนหรือไม่ และยิ่งไม่สามารถน าไปสู่ข้อโต้แย้งที่ว่า เมื่อ

ความถี่ดาวเทียมเป็นความถี่ที่ต้องผ่านกระบวนการประสานงานในระดับระหว่างประเทศจึงไม่ใช่

ความถี่ของประเทศที่จะน าออกให้อนุญาตได้ ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งที่เปรียบเทียบอย่างไม่สอดคล้องกับ

สาระของเรื่องโดยสิ้นเชิง 

ประเด็นส าคัญในที่นี้คือการรบกวนกันของคลื่นความถี่ในประเทศเท่านั้น คลื่นความถี่

เดียวกันที่ประเทศอ่ืนใช้ไม่เกี่ยวข้องและไม่รบกวนการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยตราบเท่าที่ไม่

ล่วงล้ าเข้ามาในประเทศไทย ท านองเดียวกันกับที่การก ากับดูแลคลื่นความถี่ของประเทศไทยไม่ได้

ส่งผลใดๆต่อการใช้คลื่นความถี่ภายนอกประเทศหรือแม้แต่ในอวกาศ เหมือนเช่นที่คลื่นความถี่

โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่เดียวกันแต่ละประเทศก็สามารถน าไปประมูลได้ราคาแตกต่างกัน ให้

อนุญาตผู้ประกอบการแตกต่างรายกันได้ เช่นเดียวกับที่ความถี่ดาวเทียมย่านเดียวกันก็สามารถ

น าไปใช้ในต าแหน่งที่แตกต่างกันบนโลกนี้ด้วยก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ท าให้เกิดการรบกวนกันอย่างไรก็ดี

การก ากับดูแลภายในประเทศดังกล่าวยังคงต้องสอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ

ไทยมีโดยเฉพาะกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

ตามข้อเท็จจริงพื้นฐานดังที่กล่าวมาจึงน ามาซึ่งข้อพิจารณาตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ 

1. กสทช.เป็นหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) ไม่มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้ก าหนด

นโยบาย (Policy Maker) การสื่อสารดาวเทียมของประเทศ 

การมีหน่วยงานอิสระก ากับดูแลและบังคับใช้กฎเกณฑ์ท าให้รัฐสามารถก าหนดนโยบายอัน

เป็นประโยชน์ของชาติโดยปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interests) ระหว่าง

หน้าที่ 3 บทบาท ได้แก่ (1) หน้าที่ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Development) (2) หน้าที่ในการ

บังคับใช้กฎเกณฑ์ (Regulation) และ (3) หน้าที่ผู้ให้บริการ (Network Operations /Service 

Provision) ซึ่งอาจแสดงเปรียบเทียบเป็นแผนภาพได้ดังรูป 
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• คณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหง่ชาติ 

Policy Maker 

• กสทช. 

Regulator 

• THCOM, ADVANC, DTAC, TRUE 

Service Providers 

 

 

2. คณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 

(Policy Maker) ไม่มีอ านาจหน้าที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) กิจการ

ดาวเทียมสื่อสารตามกฎหมาย 

หากพิจารณาจากตารางจัดสรรคลื่นความถี่ (frequency allocation chart)ซึ่งเป็นตาราง

สากลใช้กันทั่วโลกและประเทศไทยก็ใช้ตารางนี้มาตั้งแต่สมัยกรมไปรษณีย์โทรเลขจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่

ความถี่ 3 KHz – 300 GHz อ านาจในการก ากับดูแลคลื่นความถี่ไม่ให้รบกวนกันตามตารางนี้เป็น

อ านาจของกสทช.ตาม พรบ.กสทช. มาตรา 27 ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

โดยทั่วไปใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารแบ่งเป็น 2 แบบหลัก คือ ใบอนุญาตใน

ส่วนของ Space Station และ Earth Station ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากล  

3.  ความเห็นขององค์กรต่างๆ 

3.1 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 28

มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวนโยบายการบริหารกิจการอวกาศของประเทศ และที่

ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ คือ ในช่วงเปลี่ยน

ผ่านส าหรับดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ให้ใช้แนวทางการจัดท า Deed of 

Agreement/ Undertakings โดยการเจรจาข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆของ Deed of 

Agreement กับบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และส าหรับดาวเทียมสื่อสารดวงที่จะส่งขึ้นต่อ ๆ ไปใน

อนาคต ให้รอการก าหนดนโยบายและกฎหมายก่อนก าหนดแนวทาง  การบริหารจัดการต่อไป อย่างไรก็

ตาม เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการก าหนดนโยบายที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

พัฒนากฎหมายอวกาศพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแนวทางการบริหาร

กิจการดาวเทียมสื่อสาร อาทิ ประเด็นความคงอยู่ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
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ภายในประเทศ และการด าเนินการตามพันธกรณีและข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลงขององค์การ

การค้าโลก (WTO) เป็นต้น 

3.2 คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศได้มีการประชุมครั้งที่ 32559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8

กรกฎาคม 2559 เพ่ือพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแนวทางการบริหาร

กิจการดาวเทียมสื่อสารและมีข้อสรุป ดังนี้ 

1) ตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ดาวเทียมทุก

ดวงของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรและให้บริการก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ในปี 2564 จะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาต่อไป 

2) ข้อก าหนดตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ WTO ไม่ส่งผลให้การ

บริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ของส านักงาน กสทช. สิ้นผลไป 

ส าหรับการพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในระยะยาวภายหลัง

สิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการปรับปรุง

แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 

กรกฎาคม 2559 เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติเห็นชอบในกรอบโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ และ

ให้แต่งตั้งคณะท างานก าหนดรายละเอียดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศและ

โปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (National Space Program) เพ่ือพิจารณาร่างกรอบโปรแกรมอวกาศ

แห่งชาติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

3.4 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทก 0100.4/9515

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เสนอเรื่องขอความเห็นชอบแนวการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของ

ประเทศ เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

1) รับทราบความเป็นมาและการด าเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารภายใต้สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และผลการศึกษาเรื่อง

แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร

ภายในประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2) ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ ดังนี้ 
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2.1)  นโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในระยะยาว ภายหลังจาก

สัญญาสัมปทานฯ สิ้นผลลง เห็นควรเปิดตลาดให้มีการแข่งขันแบบมีข้อตกลงกับรัฐบาล (Market with 

Undertaking/   Deed of Agreement) โดยใช้ระบบใบอนุญาต (licensing) เป็นรายระบบดาวเทียม

สื่อสาร 

2.2)  ส าหรับนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่าน

กรณีดาวเทียมไทยคม 7 ไทยคม 8 และดาวเทียมดวงต่อๆ ไปที่อาจจัดส่งขึ้นก่อนสัญญาสัมปทานฯ 

สิ้นผลลงมีความผูกพันที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานฯ ให้ครบถ้วน 

3.5 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และมีมติเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศในระยะยาวและในช่วงเปลี่ยนผ่านว่า 

กระทรวงฯ ควรด าเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส าคัญ 

รวมทั้งด าเนินการและก ากับดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ร่างกฎหมายนี้จึงร่างขึ้นเพ่ือสร้างความชัดเจนตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และก าหนด

รายละเอียดเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่ผ่านมา 
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ภำคผนวก 2 

ร่ำงกฎหมำย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการอวกาศ 
 

เหตุผล 
  

เนื่องด้วยประเทศไทยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมอวกาศหลายด้านมาเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อสารซึ่งใช้ระบบสัมปทานที่ก าลังหมดอายุลง ท าให้มี
ความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับกิจการอวกาศเละดาวเทียมโดยตรง นอกจากนี้ โดย
ที่ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านอวกาศและดาวเทียมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศสองฉบับ ซึ่งหากการด าเนินกิจกรรมอวกาศและดาวเทียมของประเทศไทย
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสนธิสัญญาดังกล่าว อาจท าให้ประเทศไทยอยู่ในข่ายต้องรับผิดในทาง
ระหว่างประเทศได้ อีกทั้งประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ
อวกาศฉบับอ่ืน ๆ เพื่อการเพ่ิมศักยภาพด้านอวกาศและดาวเทียมของประเทศ สมควรมีกฎหมายเพ่ือ
ก ากับดูแลการด าเนินกจิกรรมด้านอวกาศและดาวเทียมของประเทศอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ด้านอวกาศและดาวเทียมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล และป้องกันไม่ให้ประเทศไทย
ต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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ร่าง 

พระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการอวกาศ 
 
....................................................................................................................................

......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่ วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“กิจการอวกาศ” หมายความว่า กิจกรรมอวกาศ กิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุอวกาศ 

ดาวเทียม คลื่นความถี่หรือวงโคจร หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศ 
“กิจกรรมอวกาศ” หมายความว่าการส ารวจ การทดลอง หรือการด าเนินกิจกรรม

อ่ืนใดในอวกาศรวมถึงการส่งหรือพยายามส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศ การด าเนินการเพ่ือให้วัตถุอวกาศ
โคจรในอวกาศหรือกลับคืนสู่พ้ืนโลก หรือกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการส่ง การโคจร และการกลับคืนสู่พ้ืน
โลกของวัตถุอวกาศ ด้วย  

“กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ” หมายความว่า การออกแบบหรือการผลิต 
วัตถุอวกาศ และการออกแบบ การสร้าง หรือการให้บริการสถานที่ส่งหรือสถานที่ลงจอดวัตถุอวกาศ 
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รวมถึงการด าเนินกิจกรรมอ่ืนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอวกาศตามที่คณะกรรมการโดยค าแนะน า
ของเลขาธิการประกาศก าหนด   

“วัตถุอวกาศ” หมายความว่าวัตถุที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพ่ือส่งขึ้นสู่อวกาศ เช่น 
ดาวเทียม ยานอวกาศ หรือสถานีอวกาศ รวมถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวัตถุนั้น และให้หมายความรวมถึง
ยานพาหนะท่ีใช้ส่งด้วย 

“อวกาศ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ยอมรับนับถือว่าเป็นอวกาศตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมถึงชั้นบรรยากาศที่อยู่ในสภาพไร้น้ าหนักด้วย 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ด าเนินกิจการอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศ ใบอนุญาต 
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียม
อ่ืน แล้วแต่กรณีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสารหรือดาวเทียมอ่ืน แล้วแต่กรณี 

“รัฐผู้ส่ง” หมายความว่ารัฐที่เป็นผู้ส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศ รัฐที่จัดหาวัตถุอวกาศ 
และรัฐซึ่งใช้หรือให้ใช้อาณาเขตหรือเครื่องอ านวยความสะดวกของตนในการส่งวัตถุอวกาศ และให้
หมายความรวมถึงองค์การระหว่างประเทศท่ีเป็นผู้ส่งวัตถุอวกาศข้ึนสู่อวกาศด้วย 

“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย  
หรือทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลก ในทะเล ในชั้น
บรรยากาศ และในอวกาศ อันเกิดจากกิจกรรมอวกาศ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
“กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการองค์การอวกาศแห่งชาติ  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการองค์การอวกาศแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



106 
 

 
 

 
มาตรา๔  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การด าเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจักร 
(๒) การด าเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักร โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ซึ่งมีสัญชาติไทยหรือได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
(๓) การด าเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักร โดยใช้เรือหรืออากาศยานซึ่งได้จด

ทะเบียนในประเทศไทย 
 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 
หมวด ๑ 

การด าเนินกิจกรรมอวกาศ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศ 
   

 
มาตรา ๖  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การด าเนินกิจกรรม

อวกาศต้องได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศจากเลขาธิการตามหมวดนี้ยกเว้นเป็นการด าเนิน
กิจกรรมอวกาศในต่างประเทศที่มีการท าความตกลงกับประเทศไทยและได้ออกใบอนุญาตให้ด าเนิน
กิจกรรมอวกาศในประเทศนั้นแล้ว  

ในการออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการประกาศก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาต 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมอวกาศประเภทต่าง ๆ โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ การป้องกันความรับผิดของรัฐ
ในทางระหว่างประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์สากล และอาจก าหนดเงื่อนไขเป็นการ
เฉพาะรายด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๗  ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศที่ต้องได้รับใบอนุญาต
แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หยุดหรือระงับการด าเนินกิจกรรมอวกาศ 

เมื่อเลขาธิการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศมิได้ด าเนินการ
ตามค าสั่ง ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของค าสั่งตามวรรคหนึ่งได้ 

ให้ผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากการ
ด าเนินการตามวรรคสองให้แก่ส านักงาน 

 
มาตรา ๘  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการ
ด าเนินกิจกรรมอวกาศ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของเลขาธิการ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านอวกาศท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

 
มาตรา ๙  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงตามมาตรา ๘ ต้องค านึงถึงความแตกต่างของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจกรรม
อวกาศ และต้องไม่ท าให้เกิดภาระเกินสมควรแก่การด าเนินกิจกรรมอวกาศของผู้รับใบอนุญาต และไม่
เ ป็ น ผล ให้ เ กิ ดก า ร จ า กั ด ก า ร แข่ ง ขั น  ร ว มทั้ ง ต้ อ ง ให้ มี ก า รปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย มกั น 
ในระหว่างผู้รับใบอนุญาตท่ีด าเนินกิจกรรมอวกาศในประเภท ขนาด และลักษณะเดียวกัน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ ง ให้รวมถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง 
หรือหลายเรื่อง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ความพร้อมทางการเงิน 
(๒) ความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิคเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมอวกาศ 
(๓) การด าเนินกิจกรรมอวกาศในทางสันติและไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(๔) การด าเนินกิจกรรมอวกาศที่ไม่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย  
(๕) การด าเนินกิจกรรมอวกาศที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขอนามัยของประชาชน

และสิ่งแวดล้อมทั้งบนพื้นผิวโลก ในทะเล ในอากาศ และในอวกาศ 
(๖) การเสนอแผนเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุและต าแหน่งของวงโคจรตามข้อก าหนด

ขององค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(๗)  การท าประกันภัยบุคคลที่สาม 
(๘) การบรรเทาขยะอวกาศ  
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มาตรา ๑๐  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
การด าเนินกิจกรรมอวกาศให้แก่ส านักงานแล้ว ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑  การด าเนินกิจกรรมอวกาศให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอยังคงอยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่ง  
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด โดยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขนั้นต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๘  
และมาตรา ๙ ด้วย 

 
มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอ่ืนไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีดังต่อไปนี้ เลขาธิการอาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ
ที่ออกโดยเลขาธิการ 

(๒) เมื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอวกาศเปลี่ยนแปลงไปจากที่ขอใบอนุญาต 
(๓) เมื่อการด าเนินกิจกรรมอวกาศไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีดังต่อไปนี้ เลขาธิการอาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลา 

ที่เลขาธิการก าหนด 
(๒) เพ่ือป้องกันความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความปลอดภัยของสาธารณชน 
(๓) เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมในอวกาศ 
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ส่วนที่ ๒ 
    การท าประกันภัยบุคคลที่สาม 

   
 

มาตรา ๑๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าประกันภัยต่อบุคคลที่สาม 
วงเงินขั้นต่ าในการประกันภัยส าหรับการด าเนินกิจกรรมอวกาศแต่ละประเภท 

ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 
การท าประกันภัยตามวรรคหนึ่งต้องครอบคลุมความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและ

ทรัพย์สินของบุคคล 
 
มาตรา ๑๖  ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศ ซึ่ง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยหรือการส ารวจ และมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์ ได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องท าประกันภัยต่อบุคคลที่สามตามมาตรา ๑๕  

 
ส่วนที่ ๓ 

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   

 
มาตรา ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอแผนเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้ง

บนพื้นผิวโลก ในชั้นบรรยากาศ และในอวกาศต่อเลขาธิการ ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 
 
มาตรา ๑๘  การด าเนินกิจกรรมอวกาศต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดขยะอวกาศให้

มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการลดชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการส่ง

วัตถุอวกาศ การลดการแตกตัวของชิ้นส่วนต่างๆ หลังจากการส่งวัตถุอวกาศทั้งในชั้นบรรยากาศและ
ในชั้นอวกาศ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดการชนกันของวัตถุอวกาศในอวกาศด้วย โดยผู้รับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับการบรรเทาขยะอวกาศอย่างเคร่งครัด 

 
มาตรา ๑๙  ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอแผนเกี่ยวกับการบรรเทาขยะอวกาศ 

ต่อเลขาธิการ ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  ทั้งนี้ แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่ก าหนดโดยสถาบันหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่เลขาธิการก าหนด 
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หมวด ๒ 
วัตถุอวกาศ 

   
 

มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับจดทะเบียนวัตถุ
อวกาศ และท าหน้าที่ประสานงานกับเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ 

 
มาตรา ๒๑  ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอวกาศต้องจดทะเบียน

วัตถุอวกาศนั้นต่อส านักงาน โดยระบุข้อมูลตามที่ เลขาธิการประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของรัฐผู้ส่งหรือชื่อของผู้ประกอบการที่ส่งวัตถุอวกาศ 
(๒) จ านวนของวัตถุอวกาศที่ถูกส่ง 
(๓) วันเวลาและสถานที่ส่งวัตถุอวกาศ 
(๔) ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับแนวระนาบของเส้นศูนย์สูตรตัดกับระนาบวงโคจรของ

ดาวเทียม (nodal period) มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและขั้วโลกเหนือ 
กับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและข้ัวโลกเหนือกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลก
และตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของดาวเทียม ( inclination) จุดที่ดาวเทียมโคจรออกห่างจากโลกมาก
ที่สุด (apogee)  และจุดที่ดาวเทียมโคจรเข้าใกล้ผิวโลกมากที่สุด (perigee) 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีรัฐผู้ส่งมากกว่าหนึ่งรัฐเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต 

หรือการส่งวัตถุอวกาศ หรือข้ันตอนอ่ืนใดเกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศ การจดทะเบียนวัตถุอวกาศดังกล่าว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด โดยจะต้องเป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศด้วย 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ให้ส านักงานแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อมูล  
การจดทะเบียนวัตถุอวกาศและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์ในวัตถุอวกาศที่จดทะเบียนกับประเทศไทยให้แก่

คนต่างด้าวหรือรัฐอ่ืน เว้นแต่รัฐนั้นได้ท าความตกลงกับประเทศไทย โดยอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขว่ารัฐ
นั้นตกลงจะรับผิดทั้งปวง หากมีความเสียหายอันเกิดขึ้นแต่วัตถุอวกาศนั้น 
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มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้วัตถุอวกาศของต่างประเทศเข้ามาหรือออกจากราชอาณาจักร 
เว้นแต่มีสิทธิตามความตกลงที่ท าไว้กับประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
 

หมวด ๓ 
ดาวเทียม 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
ดาวเทียมสื่อสาร 
   

 
  มาตรา ๒๗  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมสื่อสาร
ที่ใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสารจาก กสทช. เป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมสื่อสารจาก กสทช. ไปพร้อมกันด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อสาร  เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารและได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียม
สื่อสารแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ด าเนินการตามหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
  เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า เอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมสื่อสารตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation) ซึ่งรวมถึงชุดรายละเอียด
ของข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของโครงข่ายดาวเทียมที่รวบรวมจัดส่งให้กับ  
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น 

(๑) ชื่อเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
(๒) ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับต าแหน่งวงโคจรของต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าหรือวงโคจร

ไม่ค้างฟ้า  
(๓) ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับระบบสื่อสัญญาณภาคส่งและภาครับของสถานีอวกาศ  

ซึ่งรวมถึงคลื่นความถี่ (frequency bands) ช่วงความถี่ (emission bandwidth) ก าลังส่ง (power) 
อัตราขยายของสายอากาศ (antenna gain) และอุณหภูมิสัญญาณรบกวน (noise temperature) 

(๔) ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับสถานีภาคพ้ืนดิน ซึ่งรวมถึงต าแหน่งที่อยู่ ( location) 
และค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ  

(๕) ประเภทของการให้บริการ เช่น บริการประจ าที่ หรือบริการแบบเคลื่อนที่ 
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(๖) พ้ืนที่การให้บริการ (footprint) 
 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดให้หน่วยงานรัฐใดท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบ
กิจการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐที่ไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ และถือเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ 
กิจการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐตามวรรคนี้ถือเป็นกิจการของรัฐที่อาจให้เอกชนร่วมลงทุนได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 
 มาตรา ๒๘ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร  
หรือผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารหรือการขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียม
สื่อสาร การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต ให้ เป็นไปตามที่  กสทช. ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วย  
การประกอบกิจการสื่อสาร เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา ๒๙  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ตามมาตรา ๒๘ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ 
(๒) ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก่  

 (ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อ และวันจัดตั้งบริษัท 
 (ข) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทในเครือ โดยระบุ
เจ้าของกิจการที่แท้จริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และในกรณีที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของตนด้วย 
 (ค) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและโครงสร้างการบริหาร
จัดการ  
 (ง) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในปัจจุบันของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (จ) มติคณะกรรมการบริหารบริษัทที่เห็นชอบต่อการขอรับใบอนุญาต 

(๓) ความจ าเป็นในการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และบุคคลที่เป็นเป้าประสงค์ 
ของการสื่อสาร 

(๔) สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ หรือต าแหน่งวงโคจร ช่วงคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะใช้
และก าลังส่งของสายอากาศ และวันที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการ 

(๕) ก าหนดเวลาการส่งดาวเทียม ก าหนดการท างานปกติ พ้ืนที่ให้บริการ 
(๖) แผนการเงินในการประกอบการตลอดโครงการซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ประมาณการก าไรและขาดทุน ประมาณการปริมาณการให้บริการ 
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และราคาค่าบริการ รวมถึงส่วนแบ่งตลาด ประมาณการอัตราผลตอบแทนการลงทุน และเอกสาร
หลักฐานที่เพียงพอจะแสดงให้เห็นศักยภาพทางการเงินที่จะลงทุนได้ตามที่เสนอ 

(๗) ในกรณีที่ประสงค์จะให้บริการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม ต้องแสดงข้อมูล
เป้าประสงค์ของการกระจายเสียง พ้ืนที่ให้บริการ แผนการด าเนินธุรกิจ  

(๘) แผนการติดตั้งและขยายโครงข่ายทางด้านเทคนิคและด้านบริการ 
(๙) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ซึ่งรวมถึง 

 (ก) ประโยชน์หรือผลกระทบ ต่อประเทศโดยรวมและอุตสาหกรรมการสื่อสาร 
 (ข) กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขันในตลาด 
 (ค) ผลการศึกษาทางการตลาดและเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุปสงค์ของบริการที่เสนอ 
และส่วนแบ่งตลาดที่คาดว่าจะได้รับภายในห้าปี 
 (ง) รายละเอียดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะใช้ในการให้บริการ 
 (จ) รายละเอียดการริเริ่มเพื่อให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
 (ฉ) ข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 มาตรา ๓๐  ให้ กสทช. พิจารณาอนุมัติค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารเมื่อได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว โดยค านึงถึงข้อพิจารณา
ดังต่อไปนี้  

(๑) การยื่นขอใช้ดาวเทียมสื่อสารกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunications Union) จะต้องไม่กระทบหรือเป็นผลเสียต่อการท าหน้าที่
บริหารจัดการคลื่นความถ่ีหรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย 

(๒) การท างานของระบบโครงข่ายดาวเทียมที่ส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมเข้ามา 
ในพ้ืนที่ประเทศไทยจะต้องสอดคล้องกับแผนคลื่นความถี่ของประเทศ หรือแผนคลื่นความถี่อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายได้หรือก าหนดวางแผนเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้น  
ในแผนดังกล่าว 

(๓) การท างานของระบบโครงข่ายดาวเทียมที่ส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไปนอกพ้ืนที่
ประเทศไทยจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (ITU Radio Regulations) รวมถึง
จะต้องสามารถหยุดการส่งสัญญาณได้ทันทีและสั่งให้เปลี่ยนต าแหน่งได้ด้วยการส่งค าสั่งทางไกล 
(remote control) 

(๔) ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเองที่มีอ านาจควบคุม
ระบบโครงข่ายดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด และรับข้อตกลงเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากคณะกรรมการเพื่อการประสานงานคลื่นความถี่วิทยุของระบบโครงข่ายดาวเทียม 
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(๕) ผู้ ให้บริการดาวเทียมสื่อสารรับรองว่าสิ่ งใดๆ ในอวกาศที่ประกอบกัน 
เป็นโครงข่ายดาวเทียมที่ขอรับใบอนุญาต ถือเป็นวัตถุอวกาศของประเทศไทยตามเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(๖) ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารจะต้องรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อสารทั้งหลายในการด าเนินการที่ เกี่ยวกับส่วนต่างๆ  
ของโครงข่ายที่อยู่บนดาวเทียม 

(๗) ต้องปรากฏว่ามีประโยชน์แก่ประเทศไทยในการออกใบอนุญาตามกฎหมาย 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชน์สาธารณะโดยรวมจากการใช้ 
คลื่นความถี ่

(ข) เป็นไปตามนโยบายการสื่อสารของรัฐบาล 
(ค) เป็นการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมการสื่อสารของประเทศ 

ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(ง) ประโยชน์อื่นใดท่ีช่วยให้รัฐบาลบรรลุภารกิจตามกฎหมาย 

 
 มาตรา ๓๑  ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร 
หากเป็นกรณีการขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่  ให้ กสทช. พิจารณา
อนุญาตตามล าดับภายใต้หลักการมาก่อนได้ก่อน (firstcome, firstserved) โดยผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับข้อตกลงเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ก่อนที่ส านักงาน กสทช. จะส่งข้อมูลค าขอใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่และด าเนินการ
ประสานงานคลื่นความถี่ตามขั้นตอนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  เมื่อผู้ขออนุญาตรับ
ข้อตกลงเงื่อนไขแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่นั้น 
 กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารมากกว่าหนึ่ง
เอกสารข่ายงานก็ได้ต่อหนึ่งระบบดาวเทียมสื่อสาร โดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตอาจขอ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือยื่นเอกสารข่ายงานใหม่ภายหลังก็ได้ และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับ
ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานนั้นมีสิทธิใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้น
จนกว่าเอกสารข่ายงานดาวเทียมจะถูก ยกเลิก โอน หรือสละสิทธิดังกล่าว 
 ข้อตกลงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดตามค าขออนุญาตและรายละเอียด
เพ่ิมเติมตามที่จ าเป็นแก่การตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนุญาตไปจนถึงขั้นตอนการจัดส่ง
ดาวเทียมสื่อสารเข้าสู่วงโคจร โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(๑) ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตน าส่งแผนการขอใช้เอกสาร
ข่ายงานดาวเทียมและแผนการด าเนินการที่แสดงให้ เห็นถึงก าหนดการสั่ งสร้างดาวเทียม              
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การน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และการเริ่มให้บริการ รวมถึง ลักษณะทางเทคนิคของดาวเทียมที่จะ
สร้าง ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตาม
แผนดังกล่าวเป็นระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดย กสทช. อาจขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมได ้

(๒) ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินการหรือประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินการหรือรายละเอียดของดาวเทียมสื่อสาร ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้ง 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  หาก กสทช. เห็นว่าการแจ้งดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควร  
และอาจท าให้การให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องล่าช้ากว่าก าหนดแล้ว กสทช. อาจพิจารณา  
ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารได้ 

(๓) ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามข้อตกลง (performance bonds) สั่งจ่ายกระทรวงการคลัง ซึ่งครอบคลุมการไม่ปฏิบัติตาม
ก าหนดการและแผนการด าเนินงานจนถึงการส่งดาวเทียม เป็นจ านวนเงินตามที่ กสทช.ประกาศ
ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท  

(๔) ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต จะต้องรับผิดชอบค่าใช้สิทธิในการใช้
เอกสารข่ายงานดาวเทียม รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการจองสิทธิในเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ดังนี้ 

(๔.๑) ค่าด าเนินการในการประสานงานคลื่นความถี่ตามขั้นตอนของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยด าเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐในนาม
ของรัฐบาลไทย 

(๔.๒) ค่าธรรมเนียมการด าเนินการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตโดยตรง 

(๔.๓) ค่าธรรมเนียมการด าเนินการของหน่วยงานอ านวยการของประเทศ
(Administration Fee) 

(๕) การเรียกหลักประกันและค่าธรรมเนียมทั้งหลายตามข้อตกลงเงื่อนไข  
ไม่เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมอ่ืนใด 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ 

(๖) การด าเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาต อย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๖.๑) สถานีควบคุมดาวเทียม หรือTTC&M (Telemetry, Tracking, 

Command and Monitoring) ต้องตั้งในประเทศไทย และต้องอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ 
ที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าตรวจสอบได้ตามความจ าเป็น 

(๖.๒) ต้องจัดให้มีช่องสัญญาณส าหรับการให้บริการสาธารณะประโยชน์ของรัฐ 
(state uses and public services)โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
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สังคม ร่วมกับส านักงาน กสทช. และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะใช้งาน จัดประชุมหารือ
และเสนอการใช้งานช่องสัญญาณดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละ
ใบอนุญาต 

(๖.๓) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของภาครัฐในกิจการดาวเทียมสื่อสารตามท่ีส านักงาน กสทช. ร้องขอ 

(๖.๔) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐ (Space Object) ในกรณีที่
ก่อให้เกิดความเสียหายตาม UN Treaties 

(๗) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสารภายใต้กฎเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการบริการ
ดาวเทียมสื่อสารที่เหมาะสมในอนาคตตามที่นโยบายรัฐจะก าหนดต่อไป โดยผู้รับใบอนุญาต 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
 

มาตรา ๓๒  ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร  
หากเป็นกรณีการขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารที่มีอยู่เดิม แต่สัญญาสัมปทาน 
สิ้นผลลง หรือยังไม่มีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารโดยประการใด ๆ  ให้ 
กสทช. จัดให้มีการคัดเลือกเอกชนเพ่ือรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้นโดย
วิธีการประมูล ภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๑  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กสทช. ประกาศก าหนด 

คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม น าเอกสารข่ายงานดาวเทียม
สื่อสารที่มีอยู่เดิมไปใช้เพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใดของประเทศได้โดย
ไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง แต่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องไม่ใช่การให้บริการทางพาณิชย์หรือ
การแข่งขันกับเอกชน และต้องไม่เป็นการรอนสิทธิเอกชนที่มีอยู่เดิม 
 

มาตรา ๓๓   ให้ กสทช. ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทียมสื่ อสาร 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร หากผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการครบถ้วน
ตามก าหนดการและแผนด าเนินการตามข้อตกลงเงื่อนไขแล้ว โดยให้ข้อตกลงเงื่อนไขนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการสื่อสาร  

เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามแผนด าเนินการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในค าขอ 
และข้อตกลงเงื่อนไขตลอดอายุใบอนุญาต 

(๒) มาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารทั้งระบบ 
(๓) การก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น รวมถึง 

การเข้าสู่ตลาด การควบรวมกิจการการครอบง าตลาด และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
(๔) การก ากับดูแลอัตราค่าบริการภายในประเทศและมาตรฐานคุณภาพ 

ของการให้บริการ  
(๕) การประกันภัยประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ต่อทรัพย์สิน

ของผู้รับใบอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง  
การประกันภัยความรับผิดของประเทศไทยในฐานะรัฐผู้ส่ง (Launching State) และรัฐที่มีหน้าที่ 
(Appropriate State) ตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศด้วย 

(๖) ระยะเวลาการอนุญาตไม่เกินอายุการใช้งานของดาวเทียมแต่รวมกันแล้วต้อง  
ไม่เกินยี่สิบปี โดยให้ทบทวนการอนุญาตก่อนหมดระยะเวลาอนุญาตทุก ๆ ห้าปี และอาจพิจารณา  
ต่อระยะเวลาอนุญาตได้ไม่เกินคราวละห้าปี เมื่อดาวเทียมสิ้นอายุการใช้งานให้ถือว่าหมดระยะเวลา
อนุญาต เว้นแต่กรณีดาวเทียมช ารุดบกพร่องและต้องส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นทดแทนดาวเทียมดวง
เดิม ไม่ให้ถือเอาการช ารุดที่ต้องส่งดาวเทียมดวงใหม่เป็นการหมดอายุการใช้งานดาวเทียมตามข้อนี้ 

(๗) การอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ภาคสถานีอวกาศ 
(spacestation) ไม่รวมถึงการอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารภาคพ้ืนดิน (earth station) 
ซึ่งต้องขออนุญาตแยกต่างหากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก าหนด 

(๘) ดาวเทียมสื่อสารที่หมดอายุแล้วจะต้องถูกก าจัดออกจากวงโคจรตามข้อแนะน า
ขององค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ กสทช. ก าหนด 
 

มาตรา ๓๔  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติในส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิตามเอกสารข่ายงานของประเทศไทย (LandingRight)  
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด  
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายในประเทศและหลักเกณฑ์
ระหว่างประเทศ และภายใต้เงื่อนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการจัดตั้งกิจการในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสื่อสารตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(๓) ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขด้านความมั่นคงตามที่  กสทช.ประกาศก าหนด 
ซึ่งรวมถึงการสั่งการให้หยุดหรือระงับการส่งสัญญาณในประเทศไทยได้ตลอดเวลา  

กสทช. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพ่ิมเติมได้
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และให้ กสทช. ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบไม่ให้มีผู้
ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  
 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดประสงค์จะขอใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว 
(ad hoc) ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. เป็นรายกรณี โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ 
หากเป็นกรณีการด าเนินภารกิจดังต่อไปนี้    

(๑) ภารกิจของพระราชวงศ์ 
(๒) ภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๓) ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร 
(๔) ภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขของรัฐ 
(๕) ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมส าคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ 
(๖) ภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นสมควร 
ทั้งนี้ การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งจะต้องอยู่

ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด พ้ืนที่การบริการ และบริการ
หรือเนื้อหาที่ใช้ช่องสัญญาณนั้น รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสื่อสารที่ เกี่ยวข้อง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๓๖  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารภาคพ้ืนดิน (Earth 

Station) ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายในประเทศและ
หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

ให้สถานีภาคพ้ืนดินแบบรับสัญญาณเพียงอย่างเดียวสามารถประกอบกิจการได้ 
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง แต่ยังต้องจดทะเบียนและขออนุญาตเกี่ยวกับ
อุปกรณ์และเครื่องมือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ให้ผู้ใช้บริการปลายทาง (end users) ที่ไม่ได้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต 
สามารถใช้บริการดาวเทียมสื่อสารภาคพ้ืนดินได้โดยต้องจดทะเบียนและขออนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์
และเครื่องมือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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มาตรา ๓๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารตามส่วน นี้ เป็น 
สิทธิเฉพาะตัว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารด้วยตนเองเท่านั้น  
การโอนใบอนุญาตอาจท าได้โดยความเห็นชอบของ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

สิทธิการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารเป็นสิทธิเฉพาะตัว ผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารจะต้องเป็นผู้ใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้นเพ่ือการ
ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารของตนเองเท่านั้น การโอนสิทธิการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียม
สื่อสารอาจท าได้โดยความเห็นชอบของ กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงต้นทุนและภาระของผู้ประกอบการในการแข่งขันกับผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ดาวเทียมอ่ืน 
   

 
  มาตรา๓๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ดาวเทียม
สื่อสารต้องได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๑  โดยการออกใบอนุญาต
ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของดาวเทียมแต่ละประเภทด้วย   
  ในกรณีที่ดาวเทียมอ่ืนตามวรรคหนึ่งเป็นดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกล จะต้อง
ค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) การประกอบกิจการดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกลจะต้องไม่ขัดต่อความ
มั่นคงของรัฐและผลประโยชน์ของประเทศ 
  (๒) การให้สิทธิแก่รัฐในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกล
ก่อนผู้อ่ืน 
  (๓) การปฏิบัติตามระเบียบที่ส านักงานก าหนดเกี่ยวกับข้อมูลภาพถ่ายและแผนที่
จากการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกล  
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หมวด ๔ 
คลื่นความถี่และวงโคจร 

   
 

 มาตรา ๓๙  ให้ กสทช. เป็นหน่วยงานอ านวยการเกี่ยวกับคลื่นความถี่และวงโคจร
ดาวเทียมตามหมวดนี้ ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อสารโดย
สอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยกิจการอวกาศ 
 ให้ กสทช. ท าหน้าที่พิจารณาให้การรับรองรายงานและผลการเจรจาเกี่ยวกับการ
ประสานงานคลื่นความถี่และวงโคจรตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
 

มาตรา ๔๐  ให้ กสทช. เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่เกี่ยวกับ การได้มา รักษาไว้  
หรือยกเลิกซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 
  มาตรา ๔๑   ให้ กสทช. จัดท าหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารเอกสาร
ข่ายงานดาวเทียมสื่อสารของประเทศโดยสอดคล้องกันกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio 
Regulation) และเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรวมถึง 

(๑) การประสานงานคลื่นความถี่ (Coordination) 
(๒) การแจ้งจดทะเบียนความถ่ี (Notification)  
(๓) การส่งเอกสาร Administrative Due Diligence Information (Resolution 49) 
(๔) การแจ้งยืนยันการน าดาวเทียมข้ึนใช้งาน (Bringing into use)  
(๕) การแจ้งการน าความถ่ีกลับขึ้นใช้งาน (Bringing back into use) 
(๖) กา ร เป ลี่ ย นแ ปล งแผ นกา ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  ( BusinessPlan) ซึ่ ง ร ว มถึ ง 

การยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา 
(๗) ขอบเขตและการอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการประสานงานโดยตรง 

(Operator Level) ซึ่งรวมถึงการก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กสทช. และ 
กสทช. อาจเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา 

(๘) การช า ระค่ า ธ รรม เนี ยมการด า เ นิ นการของหน่ ว ยง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  
รวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ส านักงาน ส านักงาน กสทช. และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
แล้วแต่กรณี 

(๙) การยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
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มาตรา ๔๒  ให้ กสทช. เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมสื่อสารในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารร้องขอต่อ กสทช.  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ประกาศก าหนด  

(๒) ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย และ กสทช. พิจารณาแล้ว  
เห็นว่าผู้ ได้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิ เอกสารข่ายงานด าวเทียมสื่อสารไม่สามารถด า เนินการ 
ตามแผนการด าเนินการที่ก าหนดได้ และไม่สามารถแก้ไขเยียวยาสถานการณ์ภายในกรอบระยะเวลา  

(๓) การด าเนินการของโครงข่ายดาวเทียมส่งผลให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ 
อย่างร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ แม้ภายหลังจากระยะเวลาที่ขอระงับการส่งสัญญาณนั้น 

(๔) ผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารด าเนินการ
นอกเหนือไปจากที่เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอน
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(๕) การรักษาสิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารต่อไปจะเป็นการไม่คุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจและไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
 
  มาตรา ๔๓  ให้ส านักงาน กสทช. เป็นนายทะเบียนคลื่นความถี่ที่ใช้กับวัตถุอวกาศ 
 

 
หมวด ๕ 

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ 
   

 
มาตรา ๔๔ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนด้านการอวกาศของ

ประเทศ  ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับอวกาศ โดยผู้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุน 
ดังต่อไปนี้  

(๑) การได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการด าเนินกิจกรรม
ที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) การได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย หรือภาษีอ่ืนใด
ในท านองเดียวกัน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด 

(๓) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนา 
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(๕) การสนับสนุนด้านอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕  ผู้ที่ประสงค์จะด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศมีสิทธิขอรับ 

การส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๖ ได้ โดยต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้ส านักงานมีหน้าที่ติดตามให้ผู้ได้รับการส่งเสริมและข่วยเหลือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือ และรายงานให้เลขาธิการทราบ  

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควรเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  

เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพ่ือการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ 
ให้คณะกรรมการโดยค าแนะน าของเลขาธิการ มีอ านาจประกาศก าหนดประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ พร้อมทั้งก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  
กับอวกาศประเภทนั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๔๗  ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๑ การด าเนินกิจกรรมอวกาศ ซึ่งรวมถึง 

การระงับการประกอบกิจการ การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจกรรม  
ที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ด้วยโดยอนุโลม  

 
หมวด ๖ 

การด าเนินการของรัฐเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

ความรับผิดในทางระหว่างประเทศและสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ 
   

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่รัฐบาลไทยต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศจากความ

เสียหายใด ๆ ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรม
อวกาศ วัตถุอวกาศ ดาวเทียม หรือการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาต ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เมื่อรัฐบาลได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สามแล้ว ให้รัฐบาลมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น  
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ส่วนที่ ๒ 
อุบัติเหตุ การช่วยเหลือนักบินอวกาศ และการส่งคืนวัตถุอวกาศ 

   
 

มาตรา ๔๙  เมื่อมีอุบัติ เหตุ เกิดขึ้นจากกิจกรรมอวกาศที่ ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในราชอาณาจักรจากกิจกรรมอวกาศของรัฐอ่ืน ผู้รับใบอนุญาต
กิจกรรมอวกาศนั้นหรือตัวแทนของผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศของรัฐอ่ืนนั้น มีหน้าที่แจ้งให้เลขาธิการ
ทราบโดยด่วน โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งแผน
ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อเกิดกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการป้องกันและบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการแจ้งให้รัฐผู้ส่งหรือรัฐผู้จดทะเบียนวัตถุ
อวกาศและเลขาธิการสหประชาชาติทราบโดยด่วน 

 
มาตรา ๕๐  ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือ

ด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรมอวกาศและท ารายงานผลการสอบสวน
เสนอต่อเลขาธิการ 

การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

มาตรา ๕๑ ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุทางอวกาศที่อาจ
เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เลขาธิการมีอ านาจประกาศมาตรการใด ๆ ที่เห็น
ว่าจ าเป็นเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ 

 
มาตรา๕๒  ผู้ใดพบนักบินอวกาศประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ในสภาวะเหตุทุกขภัยหรือ

ลงจอดโดยฉุกเฉินในราชอาณาจักร ในทะเลหลวง หรือในดินแดนที่มิได้ตกอยู่เขตอ านาจของรัฐใด ให้
ผู้นั้นช่วยเหลือนักบินอวกาศและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่นั้นทราบเพ่ือ
ประสานงานติดต่อกับรัฐผู้ส่งโดยไม่ชักช้า และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นแจ้งให้
ส านักงานทราบโดยเร็ว  

ให้ส านักงานมีหน้าที่แจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
ส่งคืนนักบินอวกาศตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๕๓  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกู้วัตถุอวกาศที่ตกลงในราชอาณาจักร

อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งไปยังรัฐผู้ส่งให้ด าเนินการขจัด
ภยันตรายโดยทันที 

 เมื่อมีการกู้วัตถุอวกาศแล้ว หากได้รับการร้องขอ ให้ส านักงานคืนวัตถุอวกาศแก่รัฐ
ผู้ส่งหรือรัฐผู้จดทะเบียนวัตถุอวกาศ 

 
ส่วนที่ ๓ 

การตรวจสอบถ่วงดุล 
   

 
  มาตรา ๕๔  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลให้เลขาธิการและส านักงานด าเนินการ
ตามกฎหมาย นโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านอวกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือการนี้ รัฐมนตรี 
มีอ านาจเรียกเลขาธิการมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือท ารายงานเสนอ และมีอ านาจสั่ง
ยับยั้ง ปรับปรุง หรือแก้ไขการกระท าของเลขาธิการหรือส านักงานที่เห็นว่าขัดต่อกฎหมาย นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
 

หมวด๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
  มาตรา ๕๕  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในอาคารหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตในระหว่างเวลา 
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบกิจการ  
สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระท าใดของผู้รับใบอนุญาตที่อาจเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
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(๓) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อเลขาธิการในกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตได้กระท าผิดหรือท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วยังด าเนินการไม่เสร็จ จะกระท า
ต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ในกรณีการด า เนินการ เกี่ ยวกับดาวเทียมสื่ อสาร  ให้พนักงานเจ้ าหน้ าที่  
หมายความว่า ผู้ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
  มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๕๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
 
  มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ พนักงานของ
ส านักงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป้องกันประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน เลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าครอบครองหรือใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนเป็นการ
ชั่วคราว หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือพนักงานของผู้รับใบอนุญาตกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ได้จนกว่าเหตุฉุกเฉินหรือความจ าเป็นนั้นจะสิ้นสุดลง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นจาก
ส านักงานได้ตามความเป็นธรรม 
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หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
   

มาตรา ๖๐  ผู้ใดด าเนินกิจกรรมอวกาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ 
ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ประกอบกิจการดาวเทียมอ่ืน
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๘ หรือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 

มาตรา๖๑  ผู้รับใบอนุญาตใดไม่แจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรมอวกาศ
ต่อเลขาธิการตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 
มาตรา ๖๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย

จากอุบัติเหตุทางอวกาศที่เลขาธิการประกาศตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 
มาตรา ๖๓  ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอวกาศโดยไม่ได้ 

จดทะเบียนตามมาตรา ๒๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๕  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการ  
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน  
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย  
 

มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
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ในกรณีที่การกระท าความผิดปรากฏต่อพนักงานสอบสวน และผู้กระท าความผิด
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๖๗  ให้รัฐมนตรีปรึกษาหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการนโยบายกิจการอวกาศ คณะกรรมการดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือก าหนดกรอบการท างานร่วมกัน  
เพ่ือจัดท ารายงานการศึกษาหาแนวทางบริหารจัดการวงโคจรและกิจกรรมอวกาศของประเทศ  
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ส่งรายงานดังกล่าว
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในหนึ่งปีนับจากที่ก าหนดกรอบการท างาน  
ร่วมกันแล้ว โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  (๑) การประเมินมาตรการก ากับดูแลการบริหารจัดการคลื่นความถี่และวงโคจร
ดาวเทียม และกิจการอวกาศในปัจจุบันของประเทศแนวปฏิบัติสากลที่ดีและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
ใช้กับการบริหารจัดการวงโคจรและกิจการอวกาศของประเทศรวมถึงการบรรเทาขยะอวกาศ 
  (๒) การประเมินอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและการประสานงานระหว่างกัน 
ในเรื่ องการบริหารจัดการวงโคจรและกิจการอวกาศในปัจจุบันของประเทศ อันได้แก่  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และส านักงาน กสทช. 
  (๓) การประเมินพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องการบริหารจัดการวงโคจร 
และกิจกรรมอวกาศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
  (๔) การประเมินทรัพย์สินของรัฐที่มีในปัจจุบันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการวงโคจร
และกิจกรรมอวกาศ 
  (๕) การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการวงโคจรและกิจกรรมอวกาศ
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งดาวเทียมขนาดเล็กและการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการส่ง  
และการใช้งานเพ่ือบรรเทาความหนาแน่นของวงโคจรและปรับปรุงความตระหนักรู้ของกิจกรรม
อวกาศ 
  (๖) การประเมินความตระหนักรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศของภาคเอกชน 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 



128 
 

 
 

  (๗) ข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดกรอบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัย สุขอนามัย และประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
 
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
      ................................. 
         นายกรัฐมนตรี 
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ภำคผนวก 3 

ร่ำงกฎหมำยและค ำอธิบำยรำยมำตรำ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการอวกาศ 

 
เหตุผล 

  
เนื่องด้วยประเทศไทยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมอวกาศหลายด้านมาเป็นเวลานาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อสารซึ่งใช้ระบบสัมปทานที่ก าลังหมดอายุลง ท าให้มี
ความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับกิจการอวกาศเละดาวเทียมโดยตรง นอกจากนี้ โดย
ที่ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านอวกาศและดาวเทียมเพ่ือน ามาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศสองฉบับ ซึ่งหากการด าเนินกิจกรรมอวกาศและดาวเทียมของประเทศไทย
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสนธิสัญญาดังกล่าว อาจท าให้ประเทศไทยอยู่ในข่ายต้องรับผิดในทาง
ระหว่างประเทศได้ อีกทั้งประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ
อวกาศฉบับอ่ืน ๆ เพื่อการเพ่ิมศักยภาพด้านอวกาศและดาวเทียมของประเทศ สมควรมีกฎหมายเพ่ือ
ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมด้านอวกาศและดาวเทียมของประเทศอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ด้านอวกาศและดาวเทียมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล และป้องกันไม่ให้ประเทศไทย
ต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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ร่าง 
พระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ 

พ.ศ. .... 
   

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

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

........................... 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการอวกาศ 
 
..................................................................................................................................................

........................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ พ.ศ. ....” 
 
ม า ต ร า  ๒   พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ถั ด จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ ใ น 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“กิจการอวกาศ” หมายความว่า กิจกรรมอวกาศ กิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุอวกาศ ดาวเทียม 

คลื่นความถี่หรือวงโคจร หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศ 
“กิจกรรมอวกาศ” หมายความว่าการส ารวจ การทดลอง หรือการด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดใน

อวกาศรวมถึงการส่งหรือพยายามส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศ การด าเนินการเพ่ือให้วัตถุอวกาศโคจรในอวกาศ
หรือกลับคืนสู่พื้นโลก หรือกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการส่ง การโคจร และการกลับคืนสู่พ้ืนโลกของวัตถุอวกาศ ด้วย  

“กิจกรรมที่ เ กี่ ย ว เนื่ องกับอวกาศ” หมายความว่ า  การออกแบบหรือการผลิ ต 
วัตถุอวกาศ และการออกแบบ การสร้าง หรือการให้บริการสถานที่ส่งหรือสถานที่ลงจอดวัตถุอวกาศ รวมถึง
การด าเนินกิจกรรมอ่ืนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอวกาศตามที่คณะกรรมการโดยค าแนะน าของเลขาธิ การ
ประกาศก าหนด   
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“วัตถุอวกาศ” หมายความว่าวัตถุที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพ่ือส่งขึ้นสู่อวกาศ เช่น ดาวเทียม 
ยานอวกาศ หรือสถานีอวกาศ รวมถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวัตถุนั้น และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะที่ใช้ส่ง
ด้วย 

“อวกาศ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ยอมรับนับถือว่าเป็นอวกาศตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมถึงชั้นบรรยากาศที่อยู่ในสภาพไร้น้ าหนักด้วย 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่ าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ ได้รับใบอนุญาต 
ให้ด าเนินกิจการอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่ า  ใบอนุญาตด า เนิ นกิ จกร รมอวกาศ  ใบอนุญาต 
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียมอ่ืน 
แล้วแต่กรณีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียมอ่ืน 
แล้วแต่กรณี 

“รัฐผู้ส่ง” หมายความว่ารัฐที่เป็นผู้ส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศ รัฐที่จัดหาวัตถุอวกาศ และรัฐ
ซึ่งใช้หรือให้ใช้อาณาเขตหรือเครื่องอ านวยความสะดวกของตนในการส่งวัตถุอวกาศ และให้หมายความรวมถึง
องค์การระหว่างประเทศท่ีเป็นผู้ส่งวัตถุอวกาศขึ้นสู่อวกาศด้วย 

“ค ว า ม เ สี ย ห า ย ”  ห มา ย คว าม ว่ า  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต  ร่ า ง ก า ย  
หรือทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลก ในทะเล ในชั้น
บรรยากาศ และในอวกาศ อันเกิดจากกิจกรรมอวกาศ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
“กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ       

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ       
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการองค์การอวกาศแห่งชาติ  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการองค์การอวกาศแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้   
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ 

และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ค าอธิบาย 

เพื่อประกอบความเข้าใจถ้อยค าต่างๆที่ใช้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ จึงได้มีการให้ค านิยามค าศัพท์บางค า ซึ่งกฎหมาย
แม่บทกิจการอวกาศของหลายประเทศก็ได้มีบทนิยามศัพท์ ส่วนจะมีบทนิยามศัพท์ใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายแม่บทกิจการ
อวกาศของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี ถ้อยค าต่างๆที่ปรากฎอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินี้ส่วนใหญ่กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศ
ของประเทศต่างๆมักจะบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น ค าว่า วัตถุอวกาศ ความเสียหาย  รัฐผู้ส่ง ผู้ประกอบการหรือ                 

ผู้ได้รับใบอนุญาต กิจกรรมอวกาศ เป็นต้น300 

ส่วนบทนิยามค าว่า ห้วงอวกาศ หรือ outer space นั้น กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศส่วนใหญ่ไม่มีการให้ค านิยาม 
มีกฎหมายเพียงสองประเทศเท่านั้นที่มีการให้ค าจ ากัดความว่า ห้วงอวกาศหมายถึงอะไร คือ กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศ
ของประเทศคาซักสถานที่ให้ค าจ าความหมายห้วงอวกาศหมายถึง อาณาบริเวณที่อยู่เหนืออากาศที่ระดับความสูงเกิน 100 

กิโลเมตรเหนือระดับน้ าทะเล301 และกฎหมายของประเทศแอฟริกาใต้ที่ให้ค านิยามอวกาศว่าหมายถึง “the space above 

the surface of the earth from a height at which it is in practice possible to operate an object in an orbit 
around the earth.”302 ส่วนกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของประเทศออสเตรเลียบัญญัติว่า การปล่อยวัตถุอวกาศคือ   

การปล่อยวัตถุอวกาศขึ้นไปบนอาณาบริเวณเหนือระดับความสูงเกิน 100 กิโลเมตรเหนือระดับน้ าทะเล303นอกจากนี้แล้ว    

นักกฎหมายอวกาศอย่าง Stephan Hobe เห็นว่า อาณาบริเวณความสูงที่ 80-110 ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นห้วงอากาศหรือห้วง

อวกาศ แต่อาณาบริเวณเหนือระดับน้ าทะเล 110กิโลเมตรขึ้นไปมีสถานะเป็นห้วงอวกาศ304 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การด าเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจักร 
(๓) การด าเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักร โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี

สัญชาติไทยหรือได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
(๓) การด าเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักร โดยใช้เรือหรืออากาศยานซึ่งได้จดทะเบียน

ในประเทศไทย 

                                                           
300โปรดดู Belgium Law on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 

2005  ข้อ 3; The French Space Operation Act 2008 ข้อ1; Australian Space Activities 1998 ข้อ 8; Austrian 
Outer Space Act 2011 ข้อ 2; Space Development Promotion Act of the Republic of Korea 2005 ข้อ 2; Law 
of the Republic of Kazakhstan on Space Activities 2012, ข้อ 1; the Dutch Space Activities Act 2007 ข้อ 1; 
Space Affairs Act of South Africa 1993 ข้อ 1;Ordinance Of The Supreme Soviet Of Ukraine, On Space 
Activity 1997 ข้อ 1 

301โปรดดู Law of Republic of Kazakhstan on Space Activities 2012, ข้อ 1 (6) 
302โปรดดู Space Affairs Act of South Africa 1993 ข้อ 1 
303โปรดดู Australian Space Activities Act 1998 ข้อ 8 
304Hobe, Schmidt-Tedd and Schrogl(ed.),Cologne Commentary on Space Law, (Germany: Carl 

Heymanns Verlag,2009),p.31 
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ค าอธิบาย 
ขอบเขตการบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัตินี้ค านึงถึงเขตอ านาจ (jurisdiction) สองอย่าง คือ เขตอ านาจทาง

อาณาเขต (territorial jurisdiction) กับเขตอ านาจเหนือบุคคล (personal jurisdiction) ดังนั้น การด าเนินกิจการอวกาศใน
ราชอาณาจักรไทยและการด าเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรไทยโดยผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย รวมถึงเรือและอากาศยานท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทยด้วยเพราะว่ามีสัญชาติไทย 
 ส าหรับในเรื่องขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของต่างประเทศก็มียึดเขตอ านาจทั้งแบบ 

territorial jurisdiction และ personal jurisdiction เช่น กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของประเทศฝรั่งเศส305เบลเยี่ยม306 

เกาหลีใต้307 ออสเตรีย308อังกฤษ309รัสเซีย310เนเธอร์แลนด์311 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

ค าอธิบาย 

การก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็น

เพียงการระบุไปพลางก่อน ในระหว่างที่รอการตัดสินใจจากฝ่ายนโยบายเกี่ยวกับองค์กรอวกาศ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
305The French Space Operation Act 2008 ข้อ 2 (1) (2) 
306Belgium Law on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 2005 ข้อ 

2  
307Space Development Promotion Act of the Republic of Korea 2005 ข้อ 11 (1) (a) (b) 
308Austrian Outer Space Act 2011 ข้อ 1 
309English Outer Space Act 1986 ข้อ 1,2 
310Law of the Russian Federation About Space Activities 1993 ข้อ 1 
311 The Dutch Space Activities 2007ข้อ 2 
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หมวด ๑ 
การด าเนินกิจกรรมอวกาศ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศ 

   
 

มาตรา ๖  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การด าเนินกิจกรรมอวกาศต้อง
ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศจากเลขาธิการตามหมวดนี้ยกเว้นเป็นการด าเนินกิจกรรมอวกาศใน
ต่างประเทศที่มีการท าความตกลงกับประเทศไทยและได้ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมอวกาศในประเทศ
นั้นแล้ว  

ในการออกใบอนุญาต ให้ เลขาธิการประกาศก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาต 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมอวกาศประเภทต่าง ๆ โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ การป้องกันความรับผิดของรัฐในทาง
ระหว่างประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์สากล และอาจก าหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะรายด้วยก็ได้ 

 
ค าอธิบาย 

ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อ 6 ได้บัญญัติว่าการด าเนินกิจการอวกาศโดยหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ จะต้อง
ได้รับการอนุญาตและก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องจากรัฐ เนื่องจากตามสนธิสัญญาอวกาศ รัฐจะต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ 
ฉะนั้น รัฐจึงควรก ากับดูแลกิจการอวกาศที่ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐเช่นภาคเอกชน เรื่องการอนุญาตและก ากับ
ดูแลโดยรัฐนี้  

ในส่วนของกฎหมายแม่บทอวกาศแห่งชาติของหลายประเทศก็รับรองหลักการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อน
เช่นเดียวกัน เช่น Space Development Promotion Act of the Republic of Korea 2005 ข้อ11; the Activities of 
Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 2005 ของเบลเยี่ยมข้อ 4; Law of the Republic of 
Kazakhstan on Space Activities 2012 ข้อ13;  Australian Space Activities Act 1986 ข้อ18-26, UK Outer Space 
Act 1986 ข้อ 3; US the Commercial Space Launch Act of 1984section 70104 (a) (1); Law of Russian 
Federation on Space Activity ข้อ 9; the Space Activities Act of the Netherlands 2007 ข้อ 4;The French 
Space Operation Act 2008  ข้อ 4,5; Austrian Outer Space Act 2011 ข้อ 3 

กิจกรรมอวกาศที่บุคคลสัญชาติได้ไปด าเนินการในต่างประเทศไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับชาติอื่น จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้เช่นกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นโดยยอมรับ
ใบอนุญาตที่ประเทศนั้นออกให ้
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กิจกรรมอวกาศนั้นอาจมีได้หลายประเภท เช่น ด้านการพาณิชย์ ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจก าหนดประเภทกิจกรรมอวกาศที่แตกต่างกันได้ เพื่อจะก าหนดเง่ือนไข และ         
การบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันต่อไป 

 
มาตรา ๗  ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศที่ต้องได้รับใบอนุญาตแต่ยัง

ไม่ได้รับใบอนุญาต หยุดหรือระงับการด าเนินกิจกรรมอวกาศ 
เมื่อเลขาธิการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศมิได้ด าเนินการตาม

ค าสั่ง ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ค าสั่งตามวรรคหนึ่งได้ 

ให้ผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากการด าเนินการตาม
วรรคสองให้แก่ส านักงาน 

 
ค าอธิบาย 

เนื่องจากสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อ 6 ก าหนดให้รัฐต้องอนุญาตและก ากับดูแลกิจการอวกาศที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่มิใช่รัฐ เช่นภาคเอกชน ท าให้รัฐมีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของภาคเอกชนได้ ฉะนั้น หากเอกชนด าเนิน
กิจกรรมอวกาศโดยไม่ได้รับอนุญาต รัฐมีอ านาจท่ีจะสั่งระงับการด าเนินกิจกรรมอวกาศได้ 

 
มาตรา ๘  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการด าเนินกิจกรรม
อวกาศ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของเลขาธิการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านอวกาศท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

 
ค าอธิบาย 

ผู้ที่จะด าเนินกิจกรรมอวกาศจะตอ้งมีความพร้อมทั้งทางเทคนิคและการเงิน ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการ
ด าเนินกิจกรรมอวกาศ เช่น การท าประกันภยั แผนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบรรเทาขยะอวกาศ เป็นต้น  เจ้าหน้าที่รัฐจึงมี
อ านาจในการก าหนดคณุสมบัติและเง่ือนไขดังกล่าว 

 
มาตรา ๙  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม

มาตรา ๘ ต้องค านึงถึงความแตกต่างของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจกรรมอวกาศ และต้องไม่ท าให้
เกิดภาระเกินสมควรแก่การด าเนินกิจกรรมอวกาศของผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นผลให้เกิดการจ ากัดการ
แข่งขัน รวมทั้งต้องให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
ในระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่ด าเนินกิจกรรมอวกาศในประเภท ขนาด และลักษณะเดียวกัน 
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หลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า ร  และ เ งื่ อน ไ ขต ามวร รคหนึ่ ง  ใ ห้ ร วมถึ ง เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ งหนึ่ ง 
หรือหลายเรื่อง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ความพร้อมทางการเงิน 
(๒) ความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิคเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมอวกาศ 
(๓) การด าเนินกิจกรรมอวกาศในทางสันติและไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(๔) การด าเนินกิจกรรมอวกาศที่ไม่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย  
(๕) การด าเนินกิจกรรมอวกาศที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขอนามัยของประชาชนและ

สิ่งแวดล้อมท้ังบนพื้นผิวโลก ในทะเล ในอากาศ และในอวกาศ 
(๖) การเสนอแผนเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุและต าแหน่งของวงโคจรตามข้อก าหนดของ

องค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(๗)  การท าประกันภัยบุคคลที่สาม 
(๘) การบรรเทาขยะอวกาศ  
 

ค าอธิบาย 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมอวกาศสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงได้ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ประกอบการ

ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ เงื่อนไขข้างต้นก็สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทอวกาศของอีกหลายประเทศ เช่น Space Activities Act 
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ข้อ 3; the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 
2005 ของเบลเยี่ยมข้อ 5;The French Space Operation Act 2008 ข้อ 4; Austrian Outer Space Act 2011 ข้อ4 

หัวข้อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขนั้น ระบุไว้เป็นแนวทาง ก ากับกิจกรรมอวกาศแต่ละประเทศให้
เหมาะสมแก่กรณี 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการ

ด าเนินกิจกรรมอวกาศให้แก่ส านักงานแล้ว ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๑  การด าเนินกิจกรรมอวกาศให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
การขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้ผู้ รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอยังคงอยู่ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่ ง  
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
นั้ น ต้ อ ง มี ลั ก ษ ณ ะ เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ต า ม ม า ต ร า  ๘  
และมาตรา ๙ ด้วย 
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มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 

ค าอธิบาย 
การอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินกิจกรรมอวกาศ รัฐได้พิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆอย่างรอบด้าน ฉะนั้น การโอนสิทธิตาม

ใบอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากผู้ได้รับโอนอาจขาดคุณสมบัติ ฉะนั้นหากผู้
ได้รับใบอนุญาตเดิมต้องการโอนให้บุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุญาตก่อน เรื่องการโอนใบอนุญาตให้กับบุคคลที่สามโดยจะต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนนั้นสอดคล้องกับกฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศเช่น Austrian Outer Space 2011 ข้อ 8; 
The French Space Operation Act 2008 ข้อ 3; the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of 
Space Objects ของเบลเยี่ยม ข้อ13: Australian Space Activities Act 1998 ข้อ 31; English Outer Space Act 1986 
ข้อ 6 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีดังต่อไปนี้ เลขาธิการอาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออก

โดยเลขาธิการ 
(๒) เมื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอวกาศเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีขอใบอนุญาต 
(๓) เมื่อการด าเนินกิจกรรมอวกาศไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีดังต่อไปนี้ เลขาธิการอาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
(๑) ผู้ รับใบอนุญาตที่ถูกสั่ งพักใช้ใบอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลา 

ที่เลขาธิการก าหนด 
(๒) เพ่ือป้องกันความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความปลอดภัยของสาธารณชน 
(๓) เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมในอวกาศ 

 
ค าอธิบายมาตรา ๑๓ และ ๑๔ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถใช้มาตรการทางปกครองคือการสั่งพักใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ
ได้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมกับดูแลการด าเนินกิจกรรมอวกาศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายแม่บทอวกาศของ
บางประเทศก็รับรองการใช้มาตรการทางปกครองในการสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ เช่น  Australian Space 
Activities Act 1998 ข้อ 25,34; the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 
ของเบลเยี่ยม ข้อ11; Korean Space Development Promotion Act 2005 ข้อ13; Austrian Outer Space 2011 ข้อ 7 
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ส่วนที่ ๒ 
การท าประกันภัยบุคคลที่สาม 

   
 

มาตรา ๑๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าประกันภัยต่อบุคคลที่สาม 
วงเงินขั้นต่ า ในการประกันภัยส าหรับการด า เนินกิจกรรมอวกาศแต่ละประเภท 

ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 
การท าประกันภัยตามวรรคหนึ่งต้องครอบคลุมความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

ของบุคคล 
 
มาตรา ๑๖  ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพ่ือการวิจัยหรือการส ารวจ และมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัยต่อบุคคล
ที่สามตามมาตรา ๑๕  
 

ค าอธิบายมาตรา ๑๕และ๑๖ 
แม้ว่าสนธิสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศทั้งห้าฉบับจะไม่มีบทบัญญัติบังคับให้ผู้ประกอบการกิจการอวกาศต้องท า

ประกันภัยบุคคลที่สามไว้ก็ตาม แต่กฎหมายแม่บทอวกาศของหลายประเทศก็ก าหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องท าประกันบุคคล
ที่สามเนื่องจากกิจกรรมอวกาศมีความเสี่ยงภัยสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้มาก กฎหมายแม่บทอวกาศที่มีบทบัญญัติเรื่อง
ประกันภัยบุคคลที่สามได้แก่ Austrian Outer Space 2011 ข้อ 4 (7); the Activities of Launching, Flight Operation 
or Guidance of Space Objects ของเบลเยี่ยม ข้อ 5 (2); The French Space Operation Act 2008 ข้อ 6; Australian 
Space Activities Act 1998 ข้อ47; Korean Space Development Promotion Act 2005 ข้อ15; Ordinance Of The 
Supreme Soviet Of Ukraine, On Space Activity 1996 ข้อ 24 

 
ส่วนที่ ๓ 

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   

 
มาตรา ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอแผนเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งบน

พ้ืนผิวโลก ในชั้นบรรยากาศ และในอวกาศต่อเลขาธิการ ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 
 
มาตรา ๑๘  การด าเนินกิจกรรมอวกาศต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดขยะอวกาศให้มากที่สุด

เท่าท่ีจะท าได้ 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการลดชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งวัตถุ
อวกาศ การลดการแตกตัวของชิ้นส่วนต่างๆ หลังจากการส่งวัตถุอวกาศทั้งในชั้นบรรยากาศและในชั้นอวกาศ 
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดการชนกันของวัตถุอวกาศในอวกาศด้วย โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับการบรรเทาขยะอวกาศอย่างเคร่งครัด 

 
มาตรา  ๑๙  ผู้ รั บ ใบอนุญาตต้ อง เสนอแผน เกี่ ย วกั บการบรร เทาขยะอวกาศ 

ต่อเลขาธิการ ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  ทั้งนี้ แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศท่ีก าหนดโดยสถาบันหรือหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีเลขาธิการก าหนด 

 
 

ค าอธิบายมาตรา 17-19 
สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อ IX ได้บัญญัติพันธกรณีของรัฐภาคีเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและผลเสีย

ของเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกด้วย ฉะนั้น การด าเนินกิจกรรมอวกาศซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูงและเป็น
อันตรายโดยสภาพจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนผิวโลก อากาศและห้ วงอวกาศด้วย กฎหมายแม่บทกิจการ
อวกาศที่รับรองเรื่องมาตรการสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายแม่บทของเนเธอร์แลนด์ ข้อ 3; กฎหมายของเบลเยี่ยมข้อ 7; 
Ordinance Of The Supreme Soviet Of Ukraine, On Space Activity1996ข้อ 21 

อน่ึง แม้สนธิสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศทั้งห้าฉบับไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับขยะอวกาศก็ตามแต่สหประชาชาติก็
ได้จัดท าหลักแนวทางในการบรรเทาขยะอวกาศไว้ช่ือว่า Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space อีกทั้งกฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศก็รับรองเรื่องการบรรเทาขยะอวกาศไว้
ดว้ยเช่น Austrian Outer Space Act 2011 ข้อ 5 

 

หมวด ๒ 
วัตถุอวกาศ 

   
 

มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับจดทะเบียนวัตถุอวกาศ และ
ท าหน้าที่ประสานงานกับเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ 

 
ค าอธิบาย 

ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อ VIII รับรองว่ารัฐที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศจะมีเขตอ านาจควบคุมเหนือวัตถุ
อวกาศที่จดทะเบียน โดยที่ไม่ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรภายในเพื่อท าหน้าที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศไว้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ดี อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนวัตถุ
อวกาศไว้ 
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ส าหรับกฎหมายแม่บทกิจการอวกาศที่ก าหนดเรื่องการจดทะเบียนวัตถุอวกาศไว้ เช่น English Outer Space Act 
1986 ข้อ 7; Austrian Outer Space Act 2011 ข้อ 9; The French Space Operation Act ข้อ12; Space Activities 
Act of Netherlands 2007 ข้อ 11 

 
มาตรา ๒๑  ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอวกาศต้องจดทะเบียนวัตถุอวกาศ

นั้นต่อส านักงาน โดยระบุข้อมูลตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของรัฐผู้ส่งหรือชื่อของผู้ประกอบการที่ส่งวัตถุอวกาศ 
(๒) จ านวนของวัตถุอวกาศท่ีถูกส่ง 
(๓) วันเวลาและสถานที่ส่งวัตถุอวกาศ 
(๔) ข้อมูลเชิงเทคนิคเก่ียวกับแนวระนาบของเส้นศูนย์สูตรตัดกับระนาบวงโคจรของดาวเทียม 

(nodal period) มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและข้ัวโลกเหนือ 
กับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและขั้วโลกเหนือกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและตั้ง
ฉากกับระนาบวงโคจรของดาวเทียม (inclination) จุดที่ดาวเทียมโคจรออกห่างจากโลกมากที่สุด (apogee)  
และจุดที่ดาวเทียมโคจรเข้าใกล้ผิวโลกมากที่สุด (perigee) 

 
ค าอธิบาย 

รายละเอียดของการจดทะเบียนวัตถุอวกาศนี้เป็นไปตามพันธกรณีข้อ IV ของอนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุที่ส่งเข้าสู่
อวกาศ 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีรัฐผู้ส่งมากกว่าหนึ่งรัฐเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต หรือการ

ส่งวัตถุอวกาศ หรือขั้นตอนอ่ืนใดเกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศ การจดทะเบียนวัตถุอวกาศดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด โดยจะต้องเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุอวกาศด้วย 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ

การจดทะเบียนวั ตถุ อวกาศ  ให้ส านั กงานแจ้ ง ไปยั ง เลขาธิ การสหประชาชาติ เกี่ ย วกับข้ อมู ล 
การจดทะเบียนวัตถุอวกาศและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว 

 
ค าอธิบาย 

ตามความตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ.1975 ข้อ IV รัฐผู้ส่งจะต้องจดทะเบียนวัตถุอวกาศ
ภายในประเทศของตนพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ  รวมถึงข้อมูลของวัตถุอวกาศที่มิได้อยู่ใน     
วงโคจรของโลกอีกต่อไปแล้ว 
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มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์ในวัตถุอวกาศที่จดทะเบียนกับประเทศไทยให้แก่คนต่าง

ด้าวหรือรัฐอ่ืน เว้นแต่รัฐนั้นได้ท าความตกลงกับประเทศไทย โดยอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขว่ารัฐนั้นตกลงจะรับ
ผิดทั้งปวง หากมีความเสียหายอันเกิดขึ้นแต่วัตถุอวกาศนั้น 

 
ค าอธิบาย 

กฎหมายระหว่างประเทศมไิดห้้ามโอนกรรมสิทธ์ิในวัตถุอวกาศ แต่เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิกันแล้ว มไิด้ส่งผลให้มีการโอนความ
รับผิดของรัฐไปด้วย ดังนั้นจึงควรยอมให้โอนกรรมสิทธ์ิหากประเทศของผู้รัฐโอนได้ท าความตกลงกับประเทศไทยว่าจะยอมรับ

ผิดทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุน้ัน 

 
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้วัตถุอวกาศของต่างประเทศเข้ามาหรือออกจากราชอาณาจักร เว้นแต่มี

สิทธิตามความตกลงที่ท าไว้กับประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด 

 

ค าอธิบาย 
ถึงแม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะยอมรับว่าทุกรัฐมีเสรภีาพในการใช้อวกาศ แต่ก็มิไดร้ะบุใหส้ิทธิแก่วัตถุอวกาศ

ในการผ่านน่านฟ้าของรัฐอื่นไว้ ดังนั้นจึงควรมีบทห้ามการผ่านแดนไว้ เว้นแต่จะได้มีการท าความตกลงหรืออนุญาตเฉพาะราย 

 
หมวด ๓ 
ดาวเทียม 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
ดาวเทียมสื่อสาร 
   

 
  มาตรา ๒๗  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมสื่อสารที่ใช้
เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารจาก 
กสทช. เป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารจาก 
กสทช. ไปพร้อมกันด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อสาร  เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารและได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้
ด าเนินการตามหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
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  เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า เอกสารข่ายงานดาวเทียม
สื่อสารตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation) ซึ่งรวมถึงชุดรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับ
ก า ร ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ข อ ง โ ค ร ง ข่ า ย ด า ว เ ที ย ม ที่ ร ว บ ร ว ม จั ด ส่ ง ใ ห้ กั บ 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น 

(๑) ชื่อเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
(๒) ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับต าแหน่งวงโคจรของต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าหรือวงโคจรไม่ค้างฟ้า  
(๓) ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับระบบสื่อสัญญาณภาคส่งและภาครับของสถานีอวกาศ  

ซึ่งรวมถึงคลื่นความถี่ (frequency bands) ช่วงความถี่ (emission bandwidth) ก าลังส่ง (power) 
อัตราขยายของสายอากาศ (antenna gain) และอุณหภูมิสัญญาณรบกวน (noise temperature) 

(๔) ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับสถานีภาคพ้ืนดิน ซึ่งรวมถึงต าแหน่งที่อยู่ ( location) และ
ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ  

(๕) ประเภทของการให้บริการ เช่น บริการประจ าที่ หรือบริการแบบเคลื่อนที่ 
(๖) พ้ืนที่การให้บริการ (footprint) 

 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดให้หน่วยงานรัฐใดท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐที่ไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ และถือเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ กิจการดาวเทียม
สื่อสารภาครัฐตามวรรคนี้ถือเป็นกิจการของรัฐที่อาจให้เอกชนร่วมลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้เป็นแม่บทก าหนดให้การประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย     

กิจการสื่อสารเป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร  สอดคล้องกัน

กับหลักการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารถือเป็นสิทธิอย่างเดียวกัน

การสิทธิในการใช้คลื่นความถี่  

 มาตรานี้ยังได้ก าหนดนิยามของ เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร ให้เกิดความชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

ในอดีต รวมทั้งยังก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจในการพิจารณาให้หน่วยงานรัฐหนึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร

ภาครัฐได้โดยไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์และไม่แข่งขันกับเอกชน และถือเป็นกิจการของรัฐที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ อย่างไรก็ดี หากการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐนั้นมีบางส่วนที่

ประสงค์จะใช้งานเชิงพาณิชย์ก็จะต้องมาขออนุญาตตามแม่บทปกติ 

 
 มาตรา ๒๘ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร หรือผู้ขอ
อนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการดาวเทียมสื่อสารหรือการขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร การอนุญาต อายุ
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต ให้
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เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อสาร เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้เป็นมีขึ้นเพื่อสร้างความชัดเจนว่ารายละเอียดต่างๆอันได้แก่ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การ

อนุญาต ระยะเวลา การต่ออายุ และค่าธรรมเนียมทั้งหลาย ให้เป็นไปตามที่ กสทช.ประกาศก าหนด เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๙  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารตาม

มาตรา ๒๘ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ 
 (๒) ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก่  

 (ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อ และวันจัดตั้งบริษัท 
 (ข) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทในเครือ โดยระบุเจ้าของ
กิจการที่แท้จริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และในกรณีที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของตนด้วย 
 (ค) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการ  
 (ง) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในปัจจุบันของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (จ) มติคณะกรรมการบริหารบริษัทที่เห็นชอบต่อการขอรับใบอนุญาต 

 (๓)ความจ า เป็นในการจัดตั้ งสถานีวิทยุคมนาคม และบุคคลที่ เป็น เป้ าประสงค์ 
ของการสื่อสาร 

 (๔) สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ หรือต าแหน่งวงโคจร ช่วงคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะใช้และก าลังส่ง
ของสายอากาศ และวันที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการ 

 (๕) ก าหนดเวลาการส่งดาวเทียม ก าหนดการท างานปกติ พ้ืนที่ให้บริการ 
 (๖) แผนการเงินในการประกอบการตลอดโครงการซึ่งประกอบด้วย งบประมาณรายละเอียด

เกี่ยวกับการลงทุน ประมาณการก าไรและขาดทุน ประมาณการปริมาณการให้บริการ และราคาค่าบริการ 
รวมถึงส่วนแบ่งตลาด ประมาณการอัตราผลตอบแทนการลงทุน และเอกสารหลักฐานที่เพียงพอจะแสดงให้
เห็นศักยภาพทางการเงินที่จะลงทุนได้ตามที่เสนอ 

 (๗) ในกรณีที่ประสงค์จะให้บริการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม ต้องแสดงข้อมูลเป้าประสงค์
ของการกระจายเสียง พ้ืนที่ให้บริการ แผนการด าเนินธุรกิจ  

 (๘) แผนการติดตั้งและขยายโครงข่ายทางด้านเทคนิคและด้านบริการ 
 (๙) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ซึ่งรวมถึง 
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 (ก) ประโยชน์หรือผลกระทบ ต่อประเทศโดยรวมและอุตสาหกรรมการสื่อสาร 
 (ข) กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขันในตลาด 
 (ค) ผลการศึกษาทางการตลาดและเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุปสงค์ของบริการที่เสนอ และส่วน
แบ่งตลาดที่คาดว่าจะได้รับภายในห้าปี 
 (ง) รายละเอียดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะใช้ในการให้บริการ 
 (จ) รายละเอียดการริเริ่มเพื่อให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
 (ฉ) ข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้มีขึ้นเพื่อสร้างความชัดเจนว่าในขั้นตอนท าค าขออย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดตามสาระส าคัญที่

ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับทางปฏิบัติของ กสทข. ท่ีท าอยู่แล้วกับกิจการอื่นๆ และสอดคล้องกันกับทางปฏิบัติสากล 

 
 มาตรา ๓๐  ให้ กสทช. พิจารณาอนุมัติค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร
เมื่อได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว โดยค านึงถึงข้อพิจารณาดังต่อไปนี้  

 (๑ ) กา ร ยื่ น ขอ ใช้ ด า ว เ ที ย มสื่ อ ส า ร กั บสหภาพ โทรคมนาคมระหว่ า งป ระ เทศ 
(InternationalTelecommunicationsUnion) จะต้องไม่กระทบหรือเป็นผลเสียต่อการท าหน้าที่บริหาร
จัดการคลื่นความถี่หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย 

 (๒ )การท างานของระบบโครงข่ ายดาว เทียมที่ ส่ งสัญญาณวิทยุคมนาคมเข้ ามา 
ในพ้ืนที่ประเทศไทยจะต้องสอดคล้องกับแผนคลื่นความถี่ของประเทศ หรือแผนคลื่นความถี่ อ่ืน 
ที่ เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายได้หรือก าหนดวางแผนเอาไว้ว่ าจะเกิดขึ้น  
ในแผนดังกล่าว 

 (๓) การท างานของระบบโครงข่ายดาวเทียมที่ส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไปนอกพ้ืนที่ประเทศ
ไทยจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (ITU Radio Regulations) รวมถึงจะต้องสามารถหยุด
การส่งสัญญาณได้ทันทีและสั่งให้เปลี่ยนต าแหน่งได้ด้วยการส่งค าสั่งทางไกล (remote control) 

 (๔) ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเองที่มีอ านาจควบคุมระบบ
โค ร งข่ า ยด า ว เที ย มที่ ไ ด้ รั บอนุญ าตทั้ ง หมด  และรั บข้ อตกลง เ งื่ อน ไ ข เป็ น ล ายลั กษณ์ อั กษร  
จากคณะกรรมการเพื่อการประสานงานคลื่นความถี่วิทยุของระบบโครงข่ายดาวเทียม 

 ( ๕ ) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด า ว เ ที ย มสื่ อ ส า ร รั บ ร อ ง ว่ า สิ่ ง ใ ดๆ  ใ น อว กา ศ ที่ ป ร ะ ก อบ กั น 
เป็นโครงข่ายดาวเทียมที่ขอรับใบอนุญาต ถือเป็นวัตถุอวกาศของประเทศไทยตามเจตนารมณ์  
ของกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
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 (๖) ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารจะต้องรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง ห ล า ย ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ ส่ ว น ต่ า ง ๆ  
ของโครงข่ายที่อยู่บนดาวเทียม 

 (๗) ต้องปรากฏว่ามีประโยชน์แก่ประเทศไทยในการออกใบอนุญาตามกฎหมาย อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก )  เป็นการ เ พ่ิมประสิทธิภาพและประโยชน์สาธารณะโดยรวมจากการใช้ 
คลื่นความถี ่

(ข) เป็นไปตามนโยบายการสื่อสารของรัฐบาล 
(ค) เป็นการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ อุตสาหกรรมการสื่อสารของประเทศ 

ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(ง) ประโยชน์อื่นใดท่ีช่วยให้รัฐบาลบรรลุภารกิจตามกฎหมาย 

 
ค าอธิบาย 

 มาตรานี้เป็นมีขึ้นเพื่อก าหนดหลักการเบื้องต้นในการรับค าขอรับใบอนุญาต ซึ่งโดยสาระส าคัญเป็นการ

ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรับหลักการที่จะละเมิดไม่ได้ 7 ประการ สอดคล้องกันกับทางปฏิบัติของ ACMA 

 
 มาตรา ๓๑  ในการพิจารณาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร 
หากเป็นกรณีการขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่  ให้ กสทช. พิจารณาอนุญาต
ตามล าดับภายใต้หลักการมาก่อนได้ก่อน (firstcome, firstserved) โดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต
จะต้องรับข้อตกลงเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่คณะกรรมการก าหนด ก่อนที่ส านักงาน กสทช. จะส่ง
ข้อมูลค าขอใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่และด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่ตามขั้นตอนของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  เมื่อผู้ขออนุญาตรับข้อตกลงเงื่อนไขแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่นั้น 
 กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารมากกว่าหนึ่งเอกสาร
ข่ายงานก็ได้ต่อหนึ่งระบบดาวเทียมสื่อสาร โดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตอาจขอยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง หรือยื่นเอกสารข่ายงานใหม่ภายหลังก็ได้ และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานนั้นมีสิทธิใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้นจนกว่าเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมจะถูก ยกเลิก โอน หรือสละสิทธิดังกล่าว 
 ข้อตกลงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดตามค าขออนุญาตและรายละเอียดเพ่ิมเติม
ตามท่ีจ าเป็นแก่การตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนุญาตไปจนถึงขั้นตอนการจัดส่งดาวเทียมสื่อสารเข้าสู่
วงโคจร โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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(๑) ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตน าส่งแผนการขอใช้เอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมและแผนการด าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงก าหนดการสั่งสร้างดาวเทียม การน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร 
และการเริ่มให้บริการ รวมถึง ลักษณะทางเทคนิคของดาวเทียมที่จะสร้าง ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนดังกล่าวเป็นระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดย 
กสทช. อาจขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 

(๒)ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินการหรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
แผนการด าเนินการหรือรายละเอียดของดาวเทียมสื่อสาร ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้ง กสทช. ภายในระยะเวลาที่
เ ห ม า ะ ส ม   ห า ก  ก ส ท ช .  เ ห็ น ว่ า ก า ร แ จ้ ง ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ มี เ ห ตุ ผ ล อั น ส ม ค ว ร 
และอาจท าให้การให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องล่าช้ากว่าก าหนดแล้ว กสทช. อาจพิจารณา  
ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารได้ 

(๓) ในการยื่นขอรับ ใบอนุญาต ให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตวางหลั กประกันการปฏิบัติ 
ตามข้อตกลง (performance bonds) สั่งจ่ายกระทรวงการคลัง ซึ่งครอบคลุมการไม่ปฏิบัติตามก าหนดการ
และแผนการด าเนินงานจนถึงการส่งดาวเทียม เป็นจ านวนเงินตามที่ กสทช.ประกาศก าหนด แต่ต้องไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยล้านบาท  

(๔)ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต จะต้องรับผิดชอบค่าใช้สิทธิในการใช้เอกสาร
ข่ายงานดาวเทียม รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการจองสิทธิในเอกสารข่ายงานดาวเทียมต่อสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ดังนี้ 

(๔.๑) ค่าด าเนินการในการประสานงานคลื่นความถ่ีตามข้ันตอนของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยด าเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐในนามของรัฐบาลไทย 

(๔.๒) ค่าธรรมเนียมการด าเนินการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ให้สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตโดยตรง 

(๔ .๓) ค่ าธรรมเนียมการด า เนินการของหน่วยงานอ านวยการของประเทศ
(Administration Fee) 

(๕ )  ก า ร เ รี ย กหลั กป ระกั น และค่ า ธ ร รม เนี ย มทั้ ง หล ายตามข้ อตกลง เ งื่ อ น ไ ข  
ไม่เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมอ่ืนใด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ 

(๖) การด าเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาต อย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๖.๑) สถานีควบคุมดาวเทียม หรือ TTC&M(Telemetry,Tracking,Command and 

Monitoring)  ต้ อ ง ตั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ ต้ อ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าตรวจสอบได้ตามความจ าเป็น 

(๖.๒) ต้องจัดให้มีช่องสัญญาณส าหรับการให้บริการสาธารณะประโยชน์ของรัฐ (state 
uses and public services)โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ
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ส านักงาน กสทช. และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะใช้งาน จัดประชุมหารือและเสนอการใช้งาน
ช่องสัญญาณดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละใบอนุญาต 

(๖.๓) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
ภาครัฐในกิจการดาวเทียมสื่อสารตามที่ส านักงาน กสทช. ร้องขอ 

(๖.๔) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐ (Space Object) ในกรณีที่
ก่อให้เกิดความเสียหายตาม UN Treaties 

(๗) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสารภายใต้กฎเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสารที่
เ ห ม า ะ ส ม ใ น อ น า ค ต ต า ม ที่ น โ ย บ า ย รั ฐ จ ะ ก า ห น ด ต่ อ ไ ป  โ ด ย ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้ก าหนดหลักการส าคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารโดยเริ่มตั้งแต่การขอ

ใช้สิทธิยื่นเอกสารข่ายงานใหม่ กล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่ได้รับการรับรองสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่และวงโคจรรวมถึง

พารามิเตอร์อื่นๆตามเอกสารข่ายงาน จึงก าหนดให้กระบวนการนี้เริ่มต้นที่เอกชนขอใช้สิทธิได้โดยวิธีการมาก่อนได้ก่อน      

(first come, first served) เพราะไม่มีสิทธิอยู่เดิมที่จะมาจัดสรร แต่เอกชนจะต้องเข้าสู่กระบวนการประสานงานตาม

ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (ITU Radio Regulations) อย่างไรก็ดีการขอใช้สิทธินี้เป็นส่วนหนึ่งขอการขอรับใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารเป็นรายระบบ ไม่สามารถขอใช้สิทธิตามาตรานี้โดดๆโดยไม่ขอรับใบอนุญาตได้ 

 วรรคสองก าหนดให้การขอใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้นอาจท าได้มากกว่าหนึ่งเอกสารข่ายงาน 

ตัวอย่างเช่น ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมีสิทธิในเอกสารข่ายงานเดิมแล้วมาขอยื่นเอกสารข่ายงานใหม่เพิ่มเติมเพื่อใช้ในระบบ

ดาวเทียมดวงที่ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ขอรับใบอนุญาตอาจขอเปลี่ยนแปลงเอกสารข่ายงานโดยขอยื่นเอกสารข่ายงานใหม่ 

เป็นต้น 

 วรรคสามก าหนดให้การขอใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้น ผู้ขอหรือผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับ

ข้อตกลงเง่ือนไขเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่คณะกรรมการก าหนด ก่อนที่ส านักงาน กสทช. จะส่งข้อมูลค าขอใช้เอกสาร

ข่ายงานดาวเทียมสื่อสารใหม่และด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่ตามขั้นตอนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

โดยสาระส าคัญที่ระบุเป็นเงื่อนไขตามสัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเป็นห่วงว่าใบอนุญาตจะท าให้ไม่มีเง่ือนไข

เกี่ยวกับความมั่นคงและการใช้งานภาครัฐท่ีเดิมมีอยู่ในสัญญาสัมปทาน แนวนี้สอดคล้องกันกับแนวทางปฏิบัติสากล 

 
มาตรา ๓๒  ในการพิจารณาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร  

หากเป็นกรณีการขออนุญาตใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารที่มีอยู่ เดิม แต่สัญญาสัมปทาน  
สิ้นผลลง หรือยังไม่มีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารโดยประการใด ๆ  ให้ กสทช. 
จัดให้มีการคัดเลือกเอกชนเพ่ือรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้นโดยวิธีการประมูล 
ภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๑  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ประกาศก าหนด 
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คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประกอบ
กิจการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม น าเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารที่มีอยู่เดิมไปใช้
เพ่ือประโยชน์ทางความม่ันคงหรือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใดของประเทศได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
แต่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องไม่ใช่การให้บริการทางพาณิชย์หรือการแข่งขันกับเอกชน และต้องไม่เป็น    
การรอนสิทธิเอกชนที่มีอยู่เดิม 
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้ก าหนดหลักการเฉพาะส าหรับกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารที่มีอยู่เดิมซึ่ง

ประเทศไทยได้รับการรับรองสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่และวงโคจรรวมถึงพารามิเตอร์อื่นๆตามเอกสารข่ายงาน จึงไม่ใช่

กรณีที่จะใช้วิธีการมาก่อนได้ก่อน (first come, first served) ได้เพราะมีสิทธิอยู่เดิมที่จะต้องน ามาคัดเลือกเอกชนให้ได้รับ

สิทธิไปใช้ต่อไป จึงก าหนดให้รับหลักการเดิมตาม พรบ.กสทช. คือการคัดเลือกด้วยวิธีการประมูล นอกจากนี้แล้วยังคงต้อง

ด าเนินการประสานงานตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (ITU Radio Regulations) และรับข้อตกลงเงื่อนไขตามมาตรา 31 

ทุกประการ 

 ความในมาตรานี้รวมถึงเอกสารข่ายงานดาวเทียมในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด เพราะถือว่าราคาจะ

เป็นตัวสะท้อนสิทธิท่ีได้รับจากเอกสารข่ายงานท่ีประมูลไปได้อยู่แล้ว เช่น เอกสารข่ายงานที่อยู่ในขั้นตอนการประสานงานยัง

ไม่เรียบร้อย ผู้ประมูลได้จ าเป็นต้องน าไปประสานงานต่อ ซึ่งไม่แน่ว่าจะได้ใช้สิทธิในคลื่นความถี่ตามเอกสารข่ายงานทั้งหมด 

ราคาประมูลนั้นก็จะมีราคาต่ าหรืออาจไม่มีใครต้องการน าไปใช้เลย และต้องยกเลิกเอกสารนั้นในท่ีสุด เป็นต้น การประมูลตาม

มาตรานี้จึงมีลักษณะท านองเดียวกันกับการจ าหน่ายหรือขายทอดตลาดตามสภาพของที่ปรากฏเท่านั้น ไม่ได้รับรองว่าจะ

สามารถประสานงานหรือได้สิทธิใดๆเพิ่มเติมในอนาคต 

 วรรคสองก าหนดให้คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ประกอบกิจการดาวเทียม

สื่อสารภาครัฐตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม มีสิทธิใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามวรรค

หนึ่ง แต่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องไม่ใช่การให้บริการทางพาณิชย์หรือการแข่งขันกับเอกชน และต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ

เอกชนท่ีมีอยู่เดิม 

 
มาตรา ๓๓   ให้  กสทช.  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทียมสื่ อสาร 

ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร หากผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการครบถ้วนตาม
ก าหนดการและแผนด าเนินการตามข้อตกลงเงื่อนไขแล้ว โดยให้ข้อตกลงเงื่อนไขนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข
การอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
สื่อสาร  

เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑ )ผู้ รั บ ใบอนุญาตต้ องปฏิบั ติ ต ามแผนด า เนิ นการต่ า งๆ  ที่ ก าหนดไว้ ในค าขอ 
และข้อตกลงเงื่อนไขตลอดอายุใบอนุญาต 
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 (๒)มาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารทั้งระบบ 
 (๓)การก ากับดูแลการแข่ งขันทางการค้าและโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ จ า เป็น รวมถึ ง 
การเข้าสู่ตลาด การควบรวมกิจการการครอบง าตลาด และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
 ( ๔ ) ก า ร ก า กั บ ดู แ ล อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ 
ของการให้บริการ  
 (๕)การประกันภัยประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ต่อทรัพย์สินของผู้รับ
ใ บ อ นุ ญ า ต  โ ด ย ผู้ รั บ ใ บ อนุ ญ า ต เ ป็ น ผู้ ช า ร ะ เ บี้ ย ป ร ะกั น ภั ย แ ล ะค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น ๆ  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง  
การประกันภัยความรับผิดของประเทศไทยในฐานะรัฐผู้ส่ง (Launching State) และรัฐที่มีหน้าที่ 
(Appropriate State) ตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศด้วย 
 (๖)ระยะเวลาการอนุญาตไม่ เกินอายุการใช้งานของดาวเทียมแต่รวมกันแล้วต้อง 
ไม่เกินยี่สิบปี โดยให้ทบทวนการอนุญาตก่อนหมดระยะเวลาอนุญาตทุก ๆ ห้าปี และอาจพิจารณา  
ต่อระยะเวลาอนุญาตได้ไม่เกินคราวละห้าปี เมื่อดาวเทียมสิ้นอายุการใช้งานให้ถือว่าหมดระยะเวลาอนุญาต 
เว้นแต่กรณีดาวเทียมช ารุดบกพร่องและต้องส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นทดแทนดาวเทียมดวงเดิม ไม่ให้ถือเอาการ
ช ารุดที่ต้องส่งดาวเทียมดวงใหม่เป็นการหมดอายุการใช้งานดาวเทียมตามข้อนี้ 
 (๗ )การอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่ อสาร เชิ งพาณิชย์ภาคสถานีอวกาศ 
(spacestation) ไม่รวมถึงการอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารภาคพ้ืนดิน (earth station) ซึ่งต้องขอ
อนุญาตแยกต่างหากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก าหนด 
 (๘) ดาวเทียมสื่อสารที่หมดอายุแล้วจะต้องถูกก าจัดออกจากวงโคจรตามข้อแนะน าของ
องค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 (๙ )  ผู้ รั บ ใ บอนุญาตต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนกา ร ใ ช้ ค ว ามถี่ วิ ท ยุ ต ามหลั ก เ กณฑ์ 
และวิธีการที่ กสทช. ก าหนด 
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้ก าหนดหลักการออกใบอนุญาตให้ภายหลังจากที่ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถด าเนินการครบถ้วนตาม

แผนงานจนสามารถส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรและให้บริการได้ โดยให้เอาข้อตกลงเง่ือนไขมาเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไข

ใบอนุญาตต่อไป และก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึง การประกันภัย และอายุใบอนุญาตที่มีหลักเกณฑ์เฉพาะ 

 
มาตรา ๓๔  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม

ต่ า งชาติ ในส่ วนที่ ไม่ ได้ ใ ช้ สิ ทธิ ต าม เอกสารข่ ายงานของประเทศไทย  ( Landing Right)  
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่  กสทช. ประกาศก าหนด  
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายในประเทศและหลักเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศ และภายใต้เงื่อนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีการจัดตั้งกิจการในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสื่อสารตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓ )  ยอมรั บข้ อตกลง เ งื่ อน ไขด้ านคว ามมั่ นค งตามที่  กสทช .ประกาศก าหนด 

ซึ่งรวมถึงการสั่งการให้หยุดหรือระงับการส่งสัญญาณในประเทศไทยได้ตลอดเวลา  
กสทช. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพ่ิมเติมได้ตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด และให้ กสทช. ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบไม่ให้มีผู้ประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  
 

ค าอธิบาย 

 มาตรานี้ก าหนดหลักการให้มีการอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ 

(Landing Rights)โดยอย่างน้อยต้องก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคัญอันได้แก่ การจัดตั้งกิจการในประเทศ การช าระ

ค่าธรรมเนียม การยอมรับเงื่อนไขความมั่นคง รวมถึงอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติได้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถท าได้ตามกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๓๕  ผู้ใดประสงค์จะขอใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว (ad hoc) 

ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. เป็นรายกรณี โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ หากเป็นกรณีการ
ด าเนินภารกิจดังต่อไปนี้    

(๑) ภารกิจของพระราชวงศ์ 
(๒) ภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๓) ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร 
(๔) ภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขของรัฐ 
(๕) ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมส าคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ 
(๖) ภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นสมควร 
ทั้งนี้ การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งจะต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด พ้ืนที่การบริการ และบริการหรือเนื้อหาที่ใช้
ช่ อ ง สั ญ ญ า ณนั้ น  ร ว ม ถึ ง ก า ร ช า ร ะค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ปร ะก อบ กิ จ ก า ร สื่ อ ส า รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 
ค าอธิบาย 

 มาตรานี้ก าหนดหลักการให้มีการอนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights)ได้เป็นการ

ช่ัวคราว โดยน าสาระส าคัญมาจาก ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้

ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งมีลักษณะเป็นการช่ัวคราวอยู่เดิม 
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มาตรา ๓๖  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารภาคพ้ืนดิน (Earth Station) 
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานทางเทคนิคและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายในประเทศและหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

ให้สถานีภาคพ้ืนดินแบบรับสัญญาณเพียงอย่ างเดียวสามารถประกอบกิจการได้ 
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง แต่ยังต้องจดทะเบียนและขออนุญาตเกี่ยวกับ อุปกรณ์
และเครื่องมือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ให้ผู้ใช้บริการปลายทาง (end users) ที่ไม่ได้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต สามารถ
ใช้บริการดาวเทียมสื่อสารภาคพ้ืนดินได้โดยต้องจดทะเบียนและขออนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าอธิบาย 
 มาตรานี้ก าหนดให้เกดิความชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทยีมสื่อสารภาคพื้นดิน 
(Earth Station) โดยก าหนดใหต้อ้งได้รับใบอนุญาตและปฏิบัตติาม หลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไข ที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด 
 กรณสีถานีภาคพื้นดินแบบรับสัญญาณเพียงอย่างเดียว (receive only) ให้ได้รับยกเว้นไมต่้องขออนุญาต
ประกอบกิจการ แต่ยังคงต้องขออนุญาตเครื่องมือและอุปกรณต์ามปกติ 
 กรณผีู้ใช้บริการปลายทาง (end users) ให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถท าไดโ้ดยไม่ต้องได้รับอนญุาต แต่
ยังคงต้องขออนุญาตเครื่องมือและอุปกรณ์ตามปกติ 

 
ม า ต ร า  ๓ ๗   ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ด า ว เ ที ย ม สื่ อ ส า ร ต า ม ส่ ว น นี้ เ ป็ น 

สิทธิ เฉพาะตัว ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารด้วยตนเองเท่านั้น  
การโอนใบอนุญาตอาจท าได้โดยความเห็นชอบของ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

สิทธิการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารเป็นสิทธิเฉพาะตัว ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารจะต้องเป็นผู้ใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารนั้นเพ่ือการประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารของตนเองเท่านั้น การโอนสิทธิการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารอาจท าได้โดยความ
เห็นชอบของ กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ให้ค านึงถึงต้นทุนและภาระของ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันกับผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
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ค าอธิบาย 
 หลักการตามกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารของไทย ได้แก่ พรบ.กสทช. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้วางหลักการ
ไว้ให้ใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์แทนได้ กล่าวคือ เป็นหลักการเพื่อป้องกันการใช้ตัวแทน 
(nominees) มาตรานี้จึงรับหลักการนี้มาก าหนดไว้ให้ชัดเจนอีกช้ันหนึ่ง อย่างไรก็ดีได้เปิดช่องให้สามารถโอนใบอนุญาตได้โดย
ความเห็นชอบของ กสทช.  
 ในกรณีเอกสารข่ายงานดาวเทียมก็เช่นเดียวกัน มาตรานี้บัญญัตเิพื่อยืนยันหลักการเดียวกันไว้ แต่เปดิช่อง
ให้สามารถโอนได้โดยความเห็นชอบของ กสทช. 

 
ส่วนที่ ๒ 

ดาวเทียมอ่ืน 
   

 
  มาตรา ๓๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการดาวเทียมประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสาร
ต้องได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมอวกาศตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๑  โดยการออกใบอนุญาตให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสภาพของดาวเทียมแต่ละประเภทด้วย   
  ในกรณีที่ดาวเทียมอ่ืนตามวรรคหนึ่งเป็นดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกล จะต้องค านึงถึง
เรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) การประกอบกิจการดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกลจะต้องไม่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐ
และผลประโยชน์ของประเทศ 
  (๒) การให้สิทธิแก่รัฐในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกลก่อนผู้อ่ืน 
  (๓) การปฏิบัติตามระเบียบที่ส านักงานก าหนดเกี่ยวกับข้อมูลภาพถ่ายและแผนที่จากการ
ส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียมเพ่ือการส ารวจระยะไกล  
 

ค าอธิบาย 

 กฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับดาวเทียมเพื่อการส ารวจระยะไกลด้วย เพียงแต่มิได้

ก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดมากนัก  โดยรายละเอียดต่างๆจะก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง เช่น Law of the Republic 

of Kazakhstan on Space Activities 2012 ข้อ 17 ในขณะที่ กฎหมายแม่บทบางประเทศจะก าหนดเง่ือนไขด้านความ

มั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเข้าถึงข้อมูลก่อนของภาครัฐ เช่น The French Space Operations Act 2008 

ข้อ 28 
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หมวด ๔ 
คลื่นความถี่และวงโคจร 

   
 

 มาตรา ๓๙  ให้ กสทช. เป็นหน่วยงานอ านวยการเกี่ยวกับคลื่นความถี่และวงโคจรดาวเทียม
ตามหมวดนี้ ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อสารโดยสอดคล้องกับแผน
และนโยบายระดับชาติว่าด้วยกิจการอวกาศ  
 ให้ กสทช. ท าหน้าที่ พิจารณาให้การรับรองรายงานและผลการเจรจาเกี่ยวกับการ
ประสานงานคลื่นความถี่และวงโคจรตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
 

ค าอธิบาย 
 กสทช.มีหน้าที่เป็นหน่วยงานอ านวยการตาม พรบ.กสทช.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 มาตรานี้จึงบญัญัติ
ขึ้นไว้เพื่อความชัดเจนใหไ้มส่ับสนบทบาทหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดาวเทียม กล่าวคือ กสทช.ยังคงมีหน้าที่เป็น
หน่วยงานอ านวยการเกี่ยวกับคลื่นความถี่และวงโคจรตามหมวดนี ้

 
มาตรา ๔๐  ให้  กสทช. เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ เกี่ยวกับ การได้ม า รักษาไว้  

หรือยกเลิกซึ่ งคลื่นความถี่และสิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ค าอธิบาย 
 มาตรานี้มีผลเป็นการก าหนดให้ กสทช.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในภารกิจ
เกี่ยวกับ การได้มา รักษาไว้ และการยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียม ซึ่งเป็นที่มาของสิทธิในการใช้คลื่นความถี่และวงโคจร
ดาวเทียมตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดีความเป็นหน่วยงานงานกลางของ กสทช.ยังคงเป็นในระดับหน่วยงานก ากับดูแล 
(regulator) เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดนโยบาย (policy maker)แต่อย่างใด กสทช. ยังคงต้องเสนอตามขั้นตอนต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
  มาตรา ๔๑   ให้ กสทช. จัดท าหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศโดยสอดคล้องกันกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation) และ
เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรวมถึง 

 (๑) การประสานงานคลื่นความถี่ (Coordination) 
 (๒) การแจ้งจดทะเบียนความถ่ี (Notification)  
 (๓)  การส่งเอกสาร Administrative Due Diligence Information (Resolution 49) 
 (๔) การแจ้งยืนยันการน าดาวเทียมข้ึนใช้งาน (Bringing into use)  
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 (๕) การแจ้งการน าความถ่ีกลับขึ้นใช้งาน (Bringing back into use) 
 (๖)การเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ (BusinessPlan) ซึ่งรวมถึง 
การยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสาร หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา 
 (๗) ขอบเขตและการอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการประสานงานโดยตรง 

(Operator Level) ซึ่งรวมถึงการก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กสทช. และ กสทช. 
อาจเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา 

 (๘) การช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ส านักงาน ส านักงาน กสทช. และหน่วยงานอื่น ๆ  
แล้วแต่กรณี 

 (๙) การยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
 

ค าอธิบาย 
 มาตรานี้ก าหนดให้ กสทช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในภารกิจเกี่ยวกับ การได้มา รักษาไว้ และการ
ยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียม ท าหน้าที่จัดท าหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ (guidelines / frameworks) ในการบริหารเอกสาร
ข่ายงานดาวเทียมของประเทศโดยสอดคล้องกันกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation) เพื่อเสนอตามขั้นตอน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติซึ่งอ้างอิงมา
จากแนวปฏิบัติของ OfcomProcedures for the Management of Satellite Filings (30 March 2016) 

 
มาตรา ๔๒  ให้ กสทช. เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียม

สื่อสารในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ ได้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิ เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารร้องขอต่อ กสทช.  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ประกาศก าหนด  
(๒) ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้ มีส่วนได้ เสีย และ กสทช. พิจารณาแล้ว  

เ ห็ น ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุญ าต ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ อ กส า รข่ า ย ง านด า ว เที ย มสื่ อ ส า ร ไม่ ส าม า ร ถด า เ นิ น ก า ร  
ตามแผนการด าเนินการที่ก าหนดได้ และไม่สามารถแก้ไขเยียวยาสถานการณ์ภายในกรอบระยะเวลา  

(๓)  การด า เนินการของโครงข่ายดาวเทียมส่งผลให้ เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ 
อย่างร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ แม้ภายหลังจากระยะเวลาที่ขอระงับการส่งสัญญาณนั้น 

(๔) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารด าเนินการนอกเหนือไปจากที่
เอกสารข่ายงานดาวเทียมสื่อสารก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ 

(๕ )  การรักษาสิทธิ เอกสารข่ายงานดาว เทียมสื่ อสารต่อไปจะเป็นการไม่คุ้ มค่ า 
ทางเศรษฐกิจและไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
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ค าอธิบาย 
 มาตรานี้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการยกเลิกเอกสารข่ายงานดาวเทียม โดยก าหนดให้ กสทช.เป็น
ผู้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งอา้งอิงสาระส าคัญมาจากแนวปฏิบตัิของ 
OfcomProcedures for the Management of Satellite Filings (30 March 2016) 

 
  มาตรา ๔๓  ให้ส านักงาน กสทช. เป็นนายทะเบียนคลื่นความถี่ที่ใช้กับวัตถุอวกาศ 
 

ค าอธิบาย 
 กสทช.มีหน้าที่ท้ังปวงเกี่ยวกับการบริหารจดัการคลื่นความถี่ตาม พรบ.กสทช.อยู่เดิม มาตรานี้จึงบัญญตัิ
ขึ้นไว้เพื่อความชัดเจนใหไ้มส่ับสนบทบาทหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับวัตถุอวกาศ กล่าวคือ กสทช.ยังคงมีหน้าที่
เกี่ยวกับคลื่นความถี่ทั้งปวงอยู่เช่นเดิม โดยเฉพาะหน้าท่ีความเป็นนายทะเบียน (registrar) 

 
 

หมวด ๕ 
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ 

   
 

มาตรา ๔๔เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนด้านการอวกาศของประเทศ  
ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ โดยผู้
ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุน ดังต่อไปนี้  

(๑) การได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) การได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด 

(๓) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนา 
(๕) การสนับสนุนด้านอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕  ผู้ ที่ประสงค์จะด า เนินกิจกรรมที่ เกี่ ยว เนื่ องกับอวกาศมีสิทธิขอรับ 

การส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๖ ได้ โดยต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้ส านักงานมีหน้าที่ติดตามให้ผู้ได้รับการส่งเสริมและข่วยเหลือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือ และรายงานให้เลขาธิการทราบ  
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มาตรา ๔๖  ในกรณีที่จ า เป็นหรือสมควรเ พ่ือความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  

เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพ่ือการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ ให้
คณะกร รมกา ร โ ดยค า แนะน า ขอ ง เ ล ข า ธิ ก า ร  มี อ า น า จประกาศก า หนดประ เภทกิ จ ก ร ร ม 
ที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ พร้อมทั้งก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง 
กับอวกาศประเภทนั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๔๗  ให้น าบทบัญญัติ ในหมวด ๑ การด าเนินกิจกรรมอวกาศ ซึ่ งรวมถึ ง 

การระงับการประกอบกิจการ การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจกรรม  
ที่เก่ียวเนื่องกับอวกาศที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ด้วยโดยอนุโลม  

 
ค าอธิบาย 

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอวกาศ จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการส่งเสริมต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันหากมีความจ าเป็นไม่ว่าจะด้านความมั่นคง ความปลอดภัย เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะมีอ านาจ
ประกาศก าหนดประเภทของกิจกรรมที่ต้องได้รับการก ากับดูแลโดยระบบใบอนุญาต 

 
หมวด ๖ 

การด าเนินการของรัฐเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

ความรับผิดในทางระหว่างประเทศและสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ 
   

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่รัฐบาลไทยต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศจากความเสียหายใด ๆ 

ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศ วัตถุอวกาศ 
ดาวเทียม หรือการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาต ได้รับ
การจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เมื่อรัฐบาลได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สามแล้ว ให้
รัฐบาลมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น  
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ค าอธิบาย 

สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อ VII และอนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุ

อวกาศ ในปี ค.ศ. 1972บัญญัติให้รัฐต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศไม่ว่ากิจกรรมอวกาศนั้นจะด าเนินการโดยหน่วยงานของ

รัฐหรือท่ีมิใช่ของรัฐ ฉะนั้น บทบัญญัตินี้จึงสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว กฎหมายแม่บทอวกาศ

ของบางประเทศก็บัญญัติท านองเดียวกันและยังรับรองให้รัฐมีสิทธิไล่เบี้ยกับภาคเอกชนที่ด าเนินกิจกรรมอวกาศแล้วก่อให้เกิด

ความเสียหาย เช่น  Austrian Outer Space Act 2011 ข้อ 11;The French Space Operation Act 2008  ข้อ 14; Law 

on the Activities of Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 2005 ของเบลเยี่ยม ข้อ 15); 

Australian Space Activities Act 1998 ข้อ 64) (2);Swedish Act on Space Activities ข้อ 6;Act on Space 

Activities of Netherlands ข้อ 12 (1) 

 ส าหรับประเด็นเรื่องการจ ากัดความรับผิดนั้น ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด 

ค.ศ.1972 รัฐ ไม่สามารถจ ากัดความรับผิดในทางระหว่างประเทศได้ ผู้เช่ียวชาญกฎหมายอวกาศอย่าง Carl Christolเห็นว่า 

อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดค.ศ.1972 ปฎิเสธการจ ากัดความรับผิดของรัฐ312 ส่วนศาสตราจารย์ArmelKerrestเห็นว่า 

ลักษณะความรับผิดของรัฐตามอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด ค.ศ.1972 มีลักษณะไม่จ ากัดจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายค่าเสียหาย 

ArmelKerrestกล่าวอย่างชัดเจว่า “The obligation of the launching state is not limited in amount…..The 

liability is not only unlimited; it is also absolute.”313 

 
ส่วนที่ ๒ 

อุบัติเหตุ การช่วยเหลือนักบินอวกาศ และการส่งคืนวัตถุอวกาศ 
   

 
มาตรา ๔๙  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากกิจกรรมอวกาศที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในราชอาณาจักรจากกิจกรรมอวกาศของรัฐอ่ืน ผู้รับใบอนุญาตกิจกรรมอวกาศนั้นหรือ
ตัวแทนของผู้ด าเนินกิจกรรมอวกาศของรัฐอ่ืนนั้น มีหน้าที่แจ้งให้เลขาธิการทราบโดยด่วน โดยต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่
เกิดข้ึน  

เมื่อเกิดกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า 

                                                           
312Carl Christol, International Liability for Damage Caused by Space Objects, the American Journal of 

International Law, Vol.74,1980, p.368  
313ArmelKerrest, Liability for Damages Caused by Space Activities, in Essential Air and Space Law, 

edited by MarriettaBenko and Kai-Uwe Schrogl, (The Netherlands: Eleven International Publishing,2005 ), 
p. 100 
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เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการแจ้งให้รัฐผู้ส่งหรือรัฐผู้จดทะเบียนวัตถุอวกาศและ
เลขาธิการสหประชาชาติทราบโดยด่วน 

 
ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุอันเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมอวกาศของตนให้เลขาธิการ
ทราบโดยทันที เพื่อเลขาธิการจะได้แจ้งไปยังรัฐภาคีของสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 และเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้
แล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีแผนการความปลอดภัยหรือบรรเทาความเสียหายรองรับด้วย 

 
มาตรา ๕๐  ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือด าเนินการ

สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรมอวกาศและท ารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อเลขาธิการ 
การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุตามวรรค

หนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 
 

ค าอธิบาย 
แม้ว่าอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศทั้งห้าฉบับไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุทางอวกาศก็ตาม 

แต่กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศบางประเทศมีบทบัญญัติเรื่องนี้ เช่น  Law of the Republic of Kazakhstan on Space 
Activities 2012 ข้อ28;Australian Space Activities Act 1998 ข้อ 84-103; Law of the Russian Federation about 
Space Activity ข้อ 23 

 
มาตรา ๕๑ ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุทางอวกาศที่อาจเกิดขึ้นต่อ

ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เลขาธิการมีอ านาจประกาศมาตรการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ 

 
มาตรา ๕๒  ผู้ใดพบนักบินอวกาศประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ในสภาวะเหตุทุกขภัยหรือลงจอด

โดยฉุกเฉินในราชอาณาจักร ในทะเลหลวง หรือในดินแดนที่มิได้ตกอยู่เขตอ านาจของรัฐใด ให้ผู้นั้นช่วยเหลือ
นักบินอวกาศและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่นั้นทราบเพ่ือประสานงานติดต่อกับ
รัฐผู้ส่งโดยไม่ชักช้า และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นแจ้งให้ส านักงานทราบโดยเร็ว  

ให้ส านักงานมีหน้าที่แจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการช่วยเหลือและส่งคืน
นักบินอวกาศตามวรรคหนึ่ง 
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ค าอธิบาย 
ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อVและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศ

และวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ  ค.ศ. 1968 ข้อ 1 รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้รัฐภาคีอื่นและ
เลขาธิการสหประชาชาติทราบเกี่ยวกับการประสบภัยหรือแล่นลงฉุกเฉินของนักบินอวกาศในอาณาเขตของตนหรือใน    
อาณาเขตของรัฐภาคีอื่นรวมถึงทะเลหลวงส าหรับกฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศก็รับรองเรื่องการช่วยเหลือและการ
แจ้งข้อมูลด้วย เช่น Space Development Promotion Act of the Republic of Korea 2005 ข้อ 22 

ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อ Vและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศ
และวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ  ค.ศ. 1968 ข้อ5 รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งให้รัฐภาคีอื่นและเลขาธิการ
สหประชาชาติทราบโดยทันทีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ใดๆที่รัฐภาคีได้พบซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่นักบินอวกาศ 

 
มาตรา ๕๓  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกู้วัตถุอวกาศที่ตกลงในราชอาณาจักรอาจ

ก่อให้เกิดอันตราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งไปยังรัฐผู้ส่งให้ด าเนินการขจัดภยันตรายโดย
ทันที 

 เมื่อมีการกู้วัตถุอวกาศแล้ว หากได้รับการร้องขอ ให้ส านักงานคืนวัตถุอวกาศแก่รัฐผู้ส่งหรือ
รัฐผู้จดทะเบียนวัตถุอวกาศ 

 
ค าอธิบาย 

ตามสนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ.1967 ข้อV รัฐภาคีจะต้องส่งคืนวัตถุอวกาศให้แก่รัฐที่จดทะเบียนโดยไม่ชักช้าส าหรับ
กฎหมายแม่บทอวกาศของบางประเทศก็รับรองเรื่องการส่งวัตถุอวกาศคืนแก่รัฐท่ีจดทะเบียนด้วย เช่นSpace Development 
Promotion Act of the Republic of Korea 2005 ข้อ 23;Law on the Activities of Launching, Flight Operation 
or Guidance of Space Objects 2005 ของเบลเยี่ยม ข้อ 17 

 
ส่วนที่ ๓ 

การตรวจสอบถ่วงดุล 
   

 
  มาตรา ๕๔  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลให้เลขาธิการและส านักงานด าเนินการตาม
กฎหมาย  น โยบายหรื อยุ ทธศาสตร์ ด้ านอวกาศที่ คณะรั ฐมนตรี ก าหนด เ พ่ือการนี้  รั ฐมนตรี 
มีอ านาจเรียกเลขาธิการมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือท ารายงานเสนอ และมีอ านาจสั่งยับยั้ง 
ปรับปรุง หรือแก้ไขการกระท าของเลขาธิการหรือส านักงานที่เห็นว่าขัดต่อกฎหมาย นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ดังกล่าว 
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หมวด๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
  มาตรา ๕๕  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ า ไปในอาคารหรือสถานประกอบการของผู้ รับใบอนุญาตในระหว่าง เวลา 
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้ น  เ พ่ือตรวจสอบกิจการ  
สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการกระท าใดของผู้รับใบอนุญาตที่อาจเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(๓) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อเลขาธิการในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้
กระท าผิดหรือท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วยังด าเนินการไม่เสร็จ จะกระท าต่อไปใน
เวลาหลังพระอาทิตย์ตกหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ใ น ก ร ณี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ด า ว เ ที ย ม สื่ อ ส า ร  ใ ห้ พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่  
หมายความว่า ผู้ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
  มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๕๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
 
  มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ พนักงานของส านักงาน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพ่ือความมั่นคงของประเทศ หรือ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป้องกันประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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เลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าครอบครองหรือใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาต
เพ่ือด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
หรือพนักงานของผู้รับใบอนุญาตกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้จนกว่าเหตุฉุกเฉินหรือความจ าเป็นนั้นจะ
สิ้นสุดลง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับ
ใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นจากส านักงานได้ตาม
ความเป็นธรรม 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
   

มาตรา ๖๐  ผู้ใดด าเนินกิจกรรมอวกาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ประกอบกิจการดาวเทียมอ่ืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๓๘ หรือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

ค าอธิบาย 
กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของบางประเทศบัญญัติโทษทางอาญาเช่น ปรับหรือจ าคุก หรือท้ังจ าคุกและ

ปรับส าหรับผู้ด าเนินการกิจกรรมอวกาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นกฎหมายของประเทศ ออสเตรีย 314   

เบลเยี่ยม 315ฝรั่งเศส 316เกาหลีใต้ 317 

 
มาตรา ๖๑  ผู้รับใบอนุญาตใดไม่แจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรมอวกาศต่อ

เลขาธิการตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่ เกินหนึ่ งปี  หรื อปรับ ไม่ เกินหนึ่ งแสนบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 

                                                           
314ผู้ประกอบกิจการอวกาศท่ีด าเนินกิจกรรมอวกาศโดยไมไ่ด้ใบอนุญาตจะถูกปรับขั้นต่ า 20,000 ยูโร 
315โปรดดู Law on the Activities of  Launching, Flight Operation or Guidance of Space Objects 2005, 

มาตรา19 (1) มีโทษจ าคุก 8วันถึง 1 ปี และปรับตั้งแต่ 25 ถึง 25,000 ยูโรหรือรับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
316The French Space Operation Act  2008 มาตรา 11  (1) มีโทษปรับ 200,000 ยูโร 
317โปรดดู Space Development Promotion Act of the Republic of Korea  2005 มาตรา 27 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 

5ปี หรือปรับไม่เกิน50,000,000 วอน 



163 

 

 
 

มาตรา ๖๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจาก
อุบัติ เหตุทางอวกาศที่ เ ลขาธิการประกาศตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่ เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 
มาตรา  ๖๓  ผู้ ใ ด เป็ น เจ้ าของหรื อมี ไ ว้ ในครอบครองซึ่ ง วั ตถุ อวกาศโดยไม่ ไ ด้ 

จดทะเบียนตามมาตรา ๒๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 
มาตรา ๖๔  ผู้ ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา ๕๔  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

ค าอธิบายมาตรา ๖๑-๖๔ 
กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของหลายประเทศได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งของ

เจ้าหน้าท่ีในเรื่องอื่นๆ เช่น มาตรฐานความปลอดภัยการโอนสิทธิให้บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ โดยโทษทางอาญา

อาจมีทั้ งจ าคุกหรือปรับหรือทั้งจ าคุกและปรับ เช่น กฎหมายของประเทศ อังกฤษ 318ออสเตรีย 319ฝรั่ งเศส 320    

เนเธอร์แลนด์ 321 

 
  มาตรา ๖๕  ในกรณีที่ ผู้ กระท าความผิด เป็นนิติบุ คคล ถ้ าการกระท าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการ  
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย  
 

ค าอธิบาย 
กฎหมายแม่บทกิจการอวกาศของบางประเทศให้ผู้บริหารนิติบุคคลมีความรับผิดด้วย เช่นกฎหมายของ        

ประเทศอังกฤษ 322 

 
มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ 

                                                           
318English Outer Space Act 1986   มาตรา 12  
319Austrian Outer Space Act 2011 มาตรา14  โดยบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือค าสั่ง จะมีโทษปรับสูงสุด 1 แสนยูโร  
320The French Space Operation Act  2008 มาตรา 11 (II) (III) 
321The Dutch Space Activities Act 2007 มาตรา 15 
322English Outer Space Act 1986   มาตรา 12 (3) 
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ในกรณีที่การกระท าความผิดปรากฏต่อพนักงานสอบสวน และผู้กระท าความผิดยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๖๗  ให้รัฐมนตรีปรึกษาหารือร่วมกับรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิชย์  คณะกรรมการนโยบายกิจการอวกาศ คณะกรรมการดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือก าหนดกรอบการท างานร่วมกัน 
เ พ่ือจัดท ารายงานการศึกษาหาแนวทางบริหารจัดการวงโคจรและกิจกรรมอวกาศของประเทศ  
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ส่งรายงานดังกล่าวเพ่ือให้
คณะรั ฐ มนต รี พิ จ า รณา ให้ ค ว าม เ ห็ น ชอบภ า ย ในหนึ่ ง ปี นั บ จ ากที่ ก า หนดกรอบ กา รท า ง า น 
ร่วมกันแล้ว โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  (๑) การประเมินมาตรการก ากับดูแลการบริหารจัดการคลื่นความถี่และวงโคจรดาวเทียม 
และกิจการอวกาศในปัจจุบันของประเทศแนวปฏิบัติสากลที่ดีและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้กับการบริหาร
จัดการวงโคจรและกิจการอวกาศของประเทศรวมถึงการบรรเทาขยะอวกาศ 
  (๒) การประเมินอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและการประสานงานระหว่างกัน  
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ว ง โ ค จ ร แ ล ะ กิ จ ก า ร อ ว ก า ศ ใ น ปั จ จุ บั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  อั น ไ ด้ แ ก่  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และส านักงาน กสทช. 
  (๓ )  การประเมิน พันธกรณีระหว่ างประเทศในเรื่ องการบริหารจัดการวงโคจร 
และกิจกรรมอวกาศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
  (๔) การประเมินทรัพย์สินของรัฐที่มีในปัจจุบันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการวงโคจรและ
กิจกรรมอวกาศ 
  (๕) การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการวงโคจรและกิจกรรมอวกาศโดยเฉพาะใน
ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ส่ ง ด า ว เ ที ย ม ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค รั ฐ ใ น ก า ร ส่ ง 
และการใช้งานเพ่ือบรรเทาความหนาแน่นของวงโคจรและปรับปรุงความตระหนักรู้ของกิจกรรมอวกาศ 
  ( ๖ )  ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม ตระหนั ก รู้ เ กี่ ย ว กั บ กิ จ ก ร รมอวกา ศของภ า ค เ อกช น 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
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  (๗)  ข้อเสนอแนะเ พ่ือก าหนดกรอบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
เ พ่ื อประโยชน์ ด้ านความมั่ นคงปลอดภั ย  สุ ขอนามั ย  และประโยชน์ทางสั งคมและเศรษฐกิ จ  
ของประเทศ 
 
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
      ................................. 
         นายกรัฐมนตรี 
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ภำคผนวก 4 

บทสรุปกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เรื่องกำรเสนอกำรยกร่ำงบท

กฎหมำยอวกำศแห่งชำติและกิจกำรดำวเทียม 
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บทสรุปกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เรื่องกำรเสนอกำรยกร่ำงบท

กฎหมำยอวกำศแห่งชำติและกิจกำรดำวเทียม 

เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(ส ำนักงำน กสทช.)  

 

เวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน  

ระยะเวลาในการด าเนินการทั้งสิ้น 8 เดือน (นับตั้งแต่ 30 กันยายน) ขั้นตอนแรกเป็นประชุมกลุ่มย่อย 

โดยให้คณะวิจัยน าเสนอแนวทาง และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือน าไปยกร่าง

กฎหมายต่อไป และหลังจากนี้จะมีการประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 

เวลา 13.50 น. น าเสนอผลงานวิจัยโดยคณะวิจัย  

-ช่วงแรกน ำเสนอโดยคณะผู้วิจัย 

 สิ่งที่ควรพิจารณาส าหรับการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ กฎหมายระหว่าง

ประเทศ และบริบทของประเทศไทย  

ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีอยู่สนธิสัญญาด้านอวกาศมีอยู่ด้วยกัน 6 ฉบับ ได้แก่  

 1. สนธิสัญญาอวกาศ(Outer Space Treaty 1967) ว่าด้วยการก าหนดหลักการส าหรับของกฎหมาย

อวกาศไว้หลายเรื่อง เช่น การใช้อวกาศอย่างสันติ การห้ามยึดครองอวกาศ ความรับผิด การช่วยเหลื อมนุษย์

อวกาศ การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ  

 2. ข้อตกลงการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่

อวกาศ (Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of 

Objects Launched into Outer Space) 

ส าหรับความตกลง Outer Space Treaty 1967 และ Rescue Agreement 19681 ประเทศไทยได้

เข้าเป็นภาคีแล้ว เมื่อประมาณ พ.ศ.2511  

                                                           
พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญรองเลขาธิการ กสทช. 
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 3. อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศ (Convention on 

International Liability for Damage Caused by Space Object) อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดประเทศ

ไทยไม่ได้ร่วมเป็นภาคี  

 4. อนุสัญญาจดทะเบียนวัตถุที่ส่งเข้าสู่อวกาศ (Convention on Registration of Objects 

Launched into Outer Space) อนุสัญญานี้จะโยงกับการร่างกฎหมายอวกาศของไทย กล่าวคือ ในการจะส่ง

ดาวเทียมข้ึนไปจะต้องลงทะเบียนก่อน อนุสัญญานี้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคี 

 5. ข้อตกลงควบคุมกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทหวัตถุ (Agreement Governing the 

Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies) 

 6. พิธีสารว่าด้วยสินทรัพย์อวกาศ (Space Asset Protocol) 

 ข้อ 5. และ 6. ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีและยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

 ส าหรับกฎเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศที่จะหยิบยกมาพิจารณา คือ ข้อมติของ UN Assembly ที่ 

59/115 2004 - Application of the Concept of the “launching State” มีเนื้อหาส าคัญคือ แนะน าให้

ประเทศต่างๆ ที่จะด าเนินการว่าด้วยกิจกรรมในอวกาศ จัดท ากฎหมายอวกาศแห่งชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งตรา และบังคับใช้กฎหมายภายในที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่ง

ประเทศไทยควรประมวลแนวทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ ที่มีการตรากฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียม

ออกมา แล้วน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของประเทศไทยต่อไป  

 เหตุผลที่ประเทศไทยควรมีกฎหมำยอวกำศและกิจกำรดำวเทียม  

 1. เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ บางฉบับข้างต้น กฎหมายที่ส าคัญคือ 

Outer Space Treaty 1967 ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันมานานแล้ว แต่ยังไม่มีกฎหมายอนุวัติการแต่อย่างใด 

โดยเฉพาะข้อบทที่  6.  ระบุ ให้รัฐจะต้องให้อนุญาตและควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องแก่  Non-

Governmental Entities ซึ่งมีความหมายกว้างรวมทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ ประเทศไทยมีการใช้

ประโยชน์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และวิชาการ แต่ยังไม่มีการควบคุมเลย ซึ่งส่งผลกระทบกับความรับผิด 

กล่าวคือในข้อ 7. ก าหนดให้รัฐจะต้องรับผิดเมื่อมีความเสียหายระหว่างประเทศเกิดขึ้น ไม่ว่าใครเป็นผู้ยิง

ดาวเทียมก็ตามเหตุการณ์ที่เพ่ิงเกิดขึ้นมา คือ มหาวิทยาลัยออสเตรียได้ส่ง LANDSAT 2 ดวง แต่ให้อินเดียเป็น

ผู้ยิง ต่อมาออสเตรียมีความคิดว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากดาวเทียม หรือหากการยิงล้มเหลว ออสเตรีย

จะตกอยู่เป็น Launching State ต้องรับผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงมีการร่างกฎหมายภายในขึ้นมา 

 2. เพื่อเตรียมเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาที่เก่ียวข้องในอนาคต  
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 3. กฎหมายอวกาศยังไม่สมบูรณ์ หากมีกฎหมายภายในก็จะเข้ามาเสริมในเรื่องของประกันภัย สิทธิไล่

เบี้ย แผนบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากขยะอวกาศ 

 4. ปัจจุบันหลายประเทศมีการตรากฎหมายอวกาศขึ้นมา เช่น กฎหมายของกลุ่มในประเทศยุโรป 

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กลุ่มประเทศในเอเชีย (เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง) และแอฟริกาใต ้

 5. เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ไทยอาจเป็นศูนย์กลางทางด้านอวกาศ และปัจจุบันเอกชนเข้ามามีบทบาท

ในเรื่องของอวกาศมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

 การยกร่างกฎหมายอวกาศแห่งชาติและดาวเทียมของประเทศไทย และท าบันทึก สรุปถึง

ที่มา ความส าคัญของหลักการต่างๆ  

 

แนวทำงในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยอวกำศ 

 เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีของไทยในอนาคต จึงควรจัดท าร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยแนวทางการร่าง

กฎหมายแม่บทจะศึกษาจาก 

1. อนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ 1) สนธิสัญญาหลักการ

ควบคุมการด าเนินกิจกรรมของรัฐในการส ารวจและใช้อวกาศรวมถึงดวงจันทร์ และเทหวัตถุบนท้องฟ้า 2) 

ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ 3) 

อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ.1972 และ 4) อนุสัญญาจด

ทะเบียนวัตถุที่ส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ.1975 และยังรวมถึงธรรมนูญและอนุสัญญาของ ITU ข้อบังคับวิทยุแห่ง

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Radio Regulations)    

 2. ตราสารระหว่างประเทศ เช่น Sofia Guidelines for A Model Law on National Space 

Legislation of the International Law Association, UN Recommendations on national 

legislation relevant to the peaceful exploration and use of outer space โดยระบุถึงเรื่อง 

“Building blocks” หรือการอนุญาต การควบคุมก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดระหว่างประเทศ การ

ท าประกันภัย การบรรเทาขยะอวกาศที่เราส่งขึ้นไป โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามกฎหมายแต่ละประเทศ 

 3. กฎหมายเปรียบเทียบ เช่น กฎหมายของกลุ่มในประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กลุ่มประเทศ

ในเอเชีย (เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง) และแอฟริกาใต้ 
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 แผนงำนด ำเนินกำรศึกษำ 

 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดท ารายงานฉบับกลาง กล่าวคือ เป็นการรวบรวมข้อมูล ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อ

ผูกพันระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหรือค านึงถึง และประมวลข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้

จากการประชุมวันนี้ไปใส่ในรายงานฉบับกลาง และจะมีการเปิดสัมมนาเกี่ยวกับร่างต่อไป โดยจะจัดท า

ค าอธิบายประกอบกับร่างกฎหมายด้วย 

 

เนื้อหำของกฎหมำยอวกำศ 

 1. ค านิยามต่างๆ เช่น กิจกรรมอวกาศ วัตถุอวกาศ ความเสียหาย เป็นต้น  

 2. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย: แง่พ้ืนที่ แง่บุคคล 

 3. การอนุญาตและการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 4. หลักการด าเนินกิจกรรมอวกาศต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ  

 5. การท าประกันภัยบุคคลที่สาม 

 6. มาตรการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 7. ความรับผิดในทางระหว่างประเทศและสิทธิไล่เบี้ยของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนเข้ามา

ประกอบกิจการอวกาศมากขึ้น แต่ในกรณีที่เกิดความเสียหาย กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดให้รัฐเป็นผู้รับ

ผิดในทางระหว่างประเทศ ดังที่ Prof. der Dunk กล่าวอย่างรวบรัดว่า“private activities but public 

responsibility” และความรับผิดนั้นเป็นความรับผิดแบบเด็ดขาด (absolute ability) กล่าวคือ ไม่ต้องพิสูจน์

ความผิด 8. การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ  

9. การช่วยเหลือมนุษย์อวกาศและการส่งคืนวัตถุอวกาศ 

10. ดาวเทียมสื่อสาร  

11. บทลงโทษทางแพ่ง ทางปกครอง (เช่น การสั่งพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต) และอาญา  
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กำรก ำกับดูแลกิจกรรมอวกำศ  

- แนวคิดเก่ียวกับการเปิดตลาด ใช้ใบอนุญาตเป็นหลัก  

- ในการก ากับดูแลกิจการอวกาศมีหลักเกณฑ์เยอะมาก รวมถึงการขอใบอนุญาต หากเอกชนจะเข้า

มาท าก็ต้องยอมรับ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ 

- ร่างกฎหมายที่น าเสนออยู่ตอนนี้เสมือนเป็นร่าง พรบ.ประกอบกิจการของ กสทช. โดยมีประเด็น

เรื่องขององค์กรที่จะมาดูแล ซึ่งทางคณะวิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่าอาจจะเป็นหน่วยงานที่แยก

ต่างหากจาก กสทช. หรือหนึ่งในรัฐมนตรีลงมาดูแล 

- ฉะนั้น การตรากฎหมายนี้ออกมาเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจของเอกชน โดยในการร่างจะน า Space 

Act ของอเมริกาเป็นแบบ และเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนๆ ประกอบด้วย  

ในระดับนโยบายจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาว่ามีแนวคิดต้องการส่งเสริมกฎหมายอวกาศ และมี

เงื่อนไขที่จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ เงื่อนไขตามตามกฎหมายระหว่างประเทศ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ณ ที่ปฏิบัติการ (สัญญาสัมปทาน) และเงื่อนไขเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

เพ่ือความมั่นคง ปลอดภัย สุขอนามัยสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ของ

ภาครัฐ ความสอดคล้องกันกับนโยบายระหว่างประเทศ และประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

ปัญหาที่เกิดข้ึน คือ การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งคณะวิจัยเห็นว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจาก

หลายๆ องค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กสทช. เป็นต้น เพ่ือร่วมกันสร้าง

ขอบเขต เนื้อหาของร่างกฎหมายแม่บทฉบับนี้ ปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีองค์กรเฉพาะเรื่องนี้ แต่หากจัดตั้ง

หน่วยงานใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะก็อาจเกิดปัญหาเรื่องอ านาจ หน้าที่ที่อาจมีมากเกินไป หรือตรวจสอบได้ยาก อีก

ทั้งในการท างานต่างๆ อาจมีอุปสรรคที่องค์กรเดิมที่เก่ียวข้องอาจขอทราบความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา 

สไลด์ 16 เป็นตัวอย่างปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ด้านประเด็นปัญหาความถี่และการสื่อสาร ซึ่งจะอิงกับ

ความเห็นในที่ประชุม กสทช.ว่าจะเห็นชอบหรือไม่หากจะต้องเป็นนายทะเบียนเพียงผู้เดียว หรือให้มีผู้อ่ืนเข้า

มาร่วมท างานด้วยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบหรือไม่ 

สรุป กฎหมายฉบับนี้จะกล่าวถึง หรือรองรับสนธิสัญญาปี 1967 ซึ่งเนื้อหาควรเป็นไปในทิศทางใดนั้น

จะพิจารณาจากข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยนี้มาพิจารณาด้วย 
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ช่วงแสดงควำมคิดเห็น – ซักถำมจำกผู้เข้ำร่วมประชุม   

รองเลขำธิกำร กสทช. 

1) ท าไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีกฎหมายฉบับนี้แต่ยังสามารถยิงดาวเทียมได้?  

อีกท้ัง เมื่อก่อนมีปัญหาอะไรถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้? 

อ.ปิยะบุตร – จริงๆ แล้วในอดีตก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร แต่เนื่องจากในอดีตไม่มีกฎหมายก าหนดหน้าที่ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน และไม่มีการคุยกันระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน ท าให้การประสานงานในแต่ละ

ครั้งประสบปัญหา บางหน้าที่อาจขัดกันหรือทับซ้อนกันได้ ตัวอย่าง เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในแคนาดามี

หน่วยงานเฉพาะ มีลักษณะค่อนข้างเบ็ดเสร็จในตัว แต่ต่อมาเกิดปัญหา จึงมีการดึงอ านาจกลับมาไว้ที่

ส่วนกลางเหมือนเดิม และหากจะด าเนินการใดๆ จะต้องขออนุญาตจากส่วนกลางก่อน จึงอาจเป็นการล าบาก

ได้ จึงเป็นประเด็นให้มีกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อก าหนดกรอบไว้ก่อน หากไม่มีกฎหมายก็จะท างานกันไม่ได้  

ประกอบกับปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายที่ระบุถึงพันธกรณีเฉพาะทางเช่น ประเด็นความรับผิดเป็นเรื่อง

ส าคัญแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องนี้ อาจเป็นเพราะประเทศไทยยังไม่เข้าร่วมเป็นภาคีใน 

Liability Convention แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้มีความส าคัญยิ่ง และในอนาคตเอกชนจะมีบทบาท

ประกอบกิจการดาวเทียมมากขึ้น หากมีกฎหมายรองรับก็เสมือนว่ารัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน

ทางธุรกิจมากขึ้น การรับฟังจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเพ่ือรับฟังความคิด ข้อเสนอแนะจากหลายๆ ฝ่าย

เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกฎหมายฉบับนี้ 

จึงกล่าวสรุปได้ว่า 

- หากไม่มีกฎหมายก็ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท างานไม่ได้ 

- แม้มีกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ หากร่างกฎหมายที่ชัดเจน ก็อาจ

แก้ปัญหาเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการท างานในเรื่องนี้ได้   

 

2) ผลลัพธ์ที่ออกมา สามารถเป็นร่างพระราชบัญญัติเพ่ือน าเสนอได้เลยหรือไม่ 

อ.ปิยะบุตร - ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งขึ้นอยู่กับ focus group ครั้งนี้ การประชุมสัมมนาต่อไป และ

ความเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

อ.ประเสริฐ – เห็นว่า ร่างกฎหมายนี้คงจะได้น ามาใช้จริง และการใช้จะต้องเป็นไปในระดับที่ต่างประเทศ

ยอมรับ กล่าวคือ ทางด้านรูปแบบสามารถน ามาใช้ได้ แต่ด้านเนื้อหาจะต้องมีการสอบถามเพ่ิมเติมจากหลายๆ 

ฝ่ายด้วย 
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อ.วิสูตร – ชี้ให้เห็นว่ากิจการอวกาศมีความเสี่ยงสูงมาก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น การตก

ของดาวเทียมในประเทศไทย แม้ว่าจะมีกฎหมายละเมิดที่พูดถึงความรับผิด แต่กลับไม่ได้ก าหนดขอบเขตความ

รับผิด ความเสียหายที่น าสืบได้ต้องรับผิดไม่มีข้อจ ากัด แต่ในกฎหมายอวกาศสามารถจ ากัดเพดานความรับผิด

ได้ เช่น กรณีท่ีไทยให้เอกชนปล่อยดาวเทียม หรือปล่อยให้ใช้วงโคจรของเราได้ ไทยก็จะกลายเป็น Launching 

State หากไม่ก าหนดขอบเขตเพดานความรับผิดไว้ประเทศอาจเสียหายได้ อีกประการคือ หากมีความเสียหาย

ขึ้น แล้วรัฐไม่มีกฎหมายภายในที่รองรับกฎหมายระหว่างประเทศ การเรียกค่าเสียหายก็จะต้องเป็นไปตาม

กฎหมายภายในซึ่งมีข้ันตอนมาก แต่หากมีกฎหมายรองรับ จากการเข้าเป็นภาคีใน Liability Convention นั้น

ก็สามารถเรียกได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศเลย ไม่ต้องผ่านกฎหมายภายใน และประเด็นการผลักดันร่าง

กฎหมายฉบับนี้ ก็ระบุถึง Liability ด้วยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ  

ฉะนั้น หากไทยได้รับความเสียหายก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายระหว่างประเทศได้เลย แต่

หากไม่มีกฎหมายฉบับนี้ กรณีที่ประเทศอ่ืนสร้างความเสียหายให้ไทย ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายใน 

(ละเมิด) ของไทย กฎหมายฉบับนี้จึงสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยอาจจะเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา Liability 

ในอนาคต และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 

178 ก าหนดให้ การที่รัฐจะออกพระราชบัญญัติใดเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา... จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ซึ่งการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลยุคนี้ไม่ยุ่งยากนักแต่หากในอนาคตอาจยุ่ งยาก

กว่าเดิม การที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะร่างให้ครอบคลุมถึงเรื่องความรับผิดก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตเช่นกัน       

คุณถนอมศรี จำก GISTDA 

3) ความแตกต่างระหว่างการรวมกฎหมาย และการแยกกฎหมายของกิจการอวกาศโดยรวม และกิจการ

สื่อสาร  

อ.ปิยะบุตร – การรวมหรือแยกไม่ใช่สาระส าคัญ ประเด็นอยู่ที่ควรก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมี

หน้าที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง แต่จะมีปัญหาเรื่องอ านาจ หน้าที่ของหน่วยงานนั้น ที่หน่วยงานอ่ืนจะต้องมาขอ

อนุญาต ซึ่งอาจส่งผลให้ในอนาคตเอกชนเข้าร่วมกิจการอวกาศมากขึ้นหากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ดังกล่าวเป็นผลดีต่อตัวเอง  

อ.ประเสริฐ – กิจกรรมที่มีพัฒนาการแล้ว ก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว แต่กิจกรรมที่ยังไม่มากพอ 

ก็ควรมีกฎหมายครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน แล้วหากกิจกรรมใดที่มีลักษณะเฉพาะก็อาจจะมีการยึดโยง

ไว้ในบางแง่มุม แล้วค่อยตรากฎหมายลูก 

อ.ประสิทธิ์ – ยกตัวอย่างว่า เยอรมนีมีกฎหมายกลาง และมีพระราชกฤษฎีกาย่อยๆ ตามมาอีก ซึ่ง

กฎหมายหลักควรระบุถึงนิยามให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ไม่ก่อปัญหาแก้กฎหมายลูก 
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4) เรื่องวัตถุอวกาศที่จะสอดคล้องกับ Building blocks จะเป็นไปในลักษณะใด 

อ.ประสิทธิ์ – ในร่างกฎหมาย จะระบุไว้ในมาตรา 3 มีการให้ค านิยามเพ่ือให้ผู้ใช้กฎหมายเข้าใจถึงค าต่างๆ 

ในร่างกฎหมายซึ่งรวมถึงความหมายของค าว่า  “วัตถุอวกาศ”(Space objects) ด้วย 

 

คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ จำกไทยคม 

เสนอว่า ไทยมีดาวเทียมสื่อสาร (Satellite Communication ) (ปัจจุบันเป็นดาวที่ 8) และเรื่องของ 

Liability ควรมีกฎหมายให้ชัดเจน แม้ว่าไทยคมเป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าจะก่อให้เกิดความเสียหาย (ซึ่งคง

ไม่มีปัญหาเรื่อง liability ในทางทฤษฎี)แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาทางด้านกิจการอวกาศ อาจมีการยิง

ดาวเทียมวงโคจรต่ า และมีผลกระทบต่อ liability หากมีกฎหมายก าหนดไว้ก็จะดี ฉะนั้น ตนจึงเห็นด้วยกับ

การร่างกฎหมายฉบับนี้ 

ทั้งนี้ให้ข้อสังเกตว่า ดาวเทียมมีหลายชนิด แตกต่างกัน เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมการส ารวจ

ระยะไกลหรือ Remote Sensing ดาวเทียมส าหรับการทดสอบ จึงควรมีกฎหมายก าหนดถึงการประสาน

หน่วยงานเพื่อขออนุญาตยิงดาวเทียม และหน้าที่ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ท าให้รัฐด าเนินการได้ถูกต้อง 

กฎหมาย Space Law เกี่ยวข้องทั้งกิจการอวกาศและดาวเทียมสื่อสาร กรณีดาวเทียมสื่อสารมี 2 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความรับผิดต่อวัตถุในอวกาศ และองค์ประกอบการใช้วงโคจรคลื่นความถี่ใน

อวกาศองค์ประกอบทั้งสองนี้ไม่จ าต้องอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน และทางปฏิบัติก็แยกส่วนกัน (เหตุผลที่แยก

ส่วนกันเนื่องจากลักษณะดาวเทียมมีหลายประเภท และการตรากฎหมายเช่นนี้ก็สอดคล้องกับ UN Treaty) 

ตัวอย่างเช่น หากมีปัญหาเรื่องวงโคจรคลื่นความถี่ก็จะอ้างอิงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเดียว จะไม่

ทับซ้อนกับเรื่องความรับผิด หากในอนาคตหากมีกฎหมายเกี่ยวกับ Remote Sensing ก็อาจระบุแยกกันใน

เรื่องของความรับผิด  

สรุป เห็นด้วยที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายแม่บทที่เป็น Umbrella เกี่ยวกับ Space Activities ก่อน 

หากมีเรื่องเฉพาะก็อาจออกกฎหมายลูกตามมาได้ ส าหรับสัญญาสัมปทาน จริงๆ แล้ว ในทางปฏิบัติไม่ได้มี

ปัญหาอะไร ในอดีตหากมีการใช้วงโคจรก็มีการจ่ายค่าสัมปทาน ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับ license ก็จ่าย

เป็นค่า license แต่รัฐต้องการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งควรอยู่ในกฎหมาย กสทช. 

ส าหรับในเรื่ององค์กรนั้น มีตัวอย่างคือ ในอินเดียมี Department of Space เป็นหน่วยงานที่ท างาน

เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่ในไทย มีไทยคมกับ GISTDที่เกี่ยวข้อง และเป็นเลขาฯ ของร่างนโยบาย การตั้ง

หน่วยงานใหม่ขึ้นมา ยังไม่มีความจ าเป็นกับไทย เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกิจกรรมอวกาศเยอะขนาดนั้น 

หักล้างประเด็นปัญหาที่ว่าควรให้ 2 องค์กรนี้เป็นตัวตั้งต้นตามกฎหมายฉบับนี้ 
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5) จำกคณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมวลชน  

แสดงความเห็นส่วนตัวว่า การใช้วงโคจรจะอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้ แม้ในทางเทคนิคอาจจะแยกออกไป

ได้ แต่ควรอยู่ในข้อ 3. การอนุญาตและการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้ในอนาคตทราบว่าต้อง

ขออนุญาตหน่วยงานใด และต้องมีการก ากับดูแล แต่การควบคุมความถี่เป็นเรื่องสากล อยู่นอกเหนือร่าง

กฎหมายฉบับนี้ ฉะนั้น จึงอยู่ภายใต้การดูแลของ  สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International 

Telecommunication Union: ITU) นอกเหนือการก ากับดูแลของ กสทช. 

6) ดร. สมภพภูริวิกรัยพงศ์ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

ตั้งประเด็นกรณีเนื้อหาร่างกฎหมายแม่บทแห่งอวกาศแห่งชาติ ในข้อ 10. เรื่องดาวเทียมสื่อสารที่เกี่ยวพัน

กับการก ากับดูแลกิจการอวกาศในหน้า 12 ที่ดูเหมือนเฉพาะเจาะจงแต่กิจกรรมทางอวกาศไม่ได้มีเฉพาะเรื่อง

การสื่อสารเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วย และควรตราให้รองรับกับกิจกรรม ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

อวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉะนั้นจึงเห็นด้วยที่ร่างกฎหมายควรตรากว้างๆ อนึ่ง ความเห็นตรงนี้จะมี

ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์อวกาศ และการด าเนินการต่อๆ ไป ส าหรับเรื่องหน่วยงานกลาง เลขานุการ

ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติจะหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

คุณเอกชัย ไทยคม 

ในทางความเป็นจริงการขอใช้วงโคจรนั้น ไม่มีวงโคจรจริงแต่จะเป็นการขออนุญาตใช้ความถี่วงจร

อวกาศในต าแหน่ง การจดทะเบียน Space Objects ของประเทศนั้นๆ แล้วจึงไปขออนุญาตการขอใช้วงโคจร  

อ.ปิยะบุตร - ประเด็นเรื่องวงโคจรตามกฎหมายระหว่างประเทศจะไม่ได้ระบุถึงรายละเอียด แต่จะ

ระบุถึงภาพรวมในการใช้ 

อ.ประเสริฐ – รายละเอียดการจดทะเบียนวงโคจรไม่น่าจะมีปัญหาในร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่มีปัญหา

เรื่องการรักษาไว้ซึ่งวงโคจรตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญระบุให้รัฐมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งวงโคจร แต่

ในทางปฏิบัติหากรัฐไปยื่น filing ขอใช้ความถี่ ก็ตีความว่าได้มาซึ่งสิทธิแล้ว แต่เหตุผลของการหามานั้นอาจ

เป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยน หรือเป็นไปในเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น รัฐไม่ได้เป็นผู้ใช้จริงแต่อย่างใด เช่นนี้แล้วหาก

ไม่มีกฎหมายระบุให้ชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาที่ไทยจะต้องรับผิดตามมาได้ ประเด็นนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งใน

การร่างกฎหมายว่าควรร่างอย่างไร  

อ.วิสูตร – ร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งวงโคจรไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจาก 

จริงๆ แล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของวงโคจร หากประสงค์จะใช้วงโคจรจะต้องมีการจองที่จะใช้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และ

ตามกฎหมายระหว่างประเทศการจองมีเพียงสิทธิ Priority ไม่ใช่เครื่องหมายบ่งชี้ว่ารัฐนั้นสามารถใช้วงโคจรที่
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จองไว้ได้อย่างแน่นอนเพราะหากประเทศใดพร้อมที่จะใช้ก็สามารถใช้วงโคจรนั้นได้ก่อนประเทศที่จอง ปัญหานี้

เคยเกิดขึน้มาแล้วระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน  

ปัญหาจะติดอยู่ที่หากจองไว้แล้ว แต่มีประเทศอ่ืนพร้อมใช้มากกว่า เช่นนี้จะมีปัญหาว่าผู้จองจะท าผิด

รัฐธรรมนูญหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะรักษาอย่างไร บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญจึงสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจริง  

จำกเจ้ำหน้ำที่ของ กสทช. 

กสทช. – เห็นด้วย ในเรื่องร่างกฎหมายที่เนื้อหาสาระมีความเกี่ยวข้องกัน และเห็นด้วยให้ กสทช.เป็น

นายทะเบียนเรื่องคลื่นของวัตถุอวกาศทั้งหมด เพราะความเป็นเอกภาพ และกฎหมายภายในก าหนดให้ดูแล

เรื่องคลื่นความถี่ แต่เรื่องการประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ในฐานะ

หน่วยงานอ านวยการ (Administration) เป็นปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ ฉะนั้น ในร่างกฎหมายจึงอยากให้พูดถึง

ดาวเทียมในประเด็นหน่วยงานในเชิงนโยบาย โดยก าหนดกรอบ หลักการให้ชัดเจน ส่วนการประสานกับ ITU 

ของ กสทช. เกี่ยวพันกับต าแหน่ง คลื่นความถ่ี ในทางปฏิบัติควรเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องคลื่นความถี่เป็นหลัก แต่

ทางปฏิบัติของประเทศไทยมองว่าเมื่อได้จองการใช้วงโคจรแล้วถือเป็นอ านาจอธิปไตยที่ต้องรักษาไว้ ผู้ที่มี

หน้าที่ประสานงานต่อคือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างต่อการด าเนินงาน  

อ.ประเสริฐ – ในเบื้องต้นเห็นว่าควรให้ กสทช.เป็นนายทะเบียน แต่ปัญหา ณ ตอนนี้ คือการร่าง

กฎหมาย ว่าควรร่างไปในทิศทางใดที่จะแก้ปัญหาเรื่องวงโคจรในรัฐธรรมนูญ  

ว่ำที่ร้อยตรี กฤษพงศ์ นักวิจัยอิสระ 

สอบถามถึง สไลด์หน้า 6 ประเด็นกฎหมายของแต่ละประเทศที่ยกมา ว่าท าไมต้องเป็น 5 ประเทศนี้ 

และประเด็นเรื่องความรับผิดและชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีญ่ีปุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันมี 

National space Agency เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ซึ่งสามารถน ามาศึกษาและเป็นแนวในการร่าง

กฎหมายของไทยได้หรือไม ่

ส่วนเกาหลีใต้นั้น กฎหมายของเกาหลีใต้จะชี้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นการพัฒนาการศึกษาและประเทศไทย

สามารถน ากฎหมายของเกาหลีใต้มาเปรียบเทียบเรื่องความรับผิดได้มากน้อยเพียงใดและส าหรับตัวร่างจะมี 

Privilege หรือไม่ เช่น อนุสัญญาปี ค.ศ.1982 ให้ privilege กับประเทศก าลังพัฒนา ร่างกฎหมายฉบับนี้จะน า 

privilege ตัวนั้นจะน ามาปรับใช้ได้หรือไม่ 

อ.ประเสริฐ - งานร่างกฎหมายพูดเรื่องกิจกรรม หรือเนื้อหาเป็นหลัก ฉะนั้นในการเปรียบเทียบกับ

กฎหมายประเทศอ่ืนๆ จะเน้นในเรื่องเนื้อหามากกว่า ส าหรับเรื่อง Liability ที่กฎหมายระบุไว้เป็นการคุ้มครอง
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การเข้ามาลงทุนของเอกชน เนื่องจากจะก าหนดความรับผิด หรือพูดเรื่องกิจกรรมประกันภัยไว้ เพ่ือสร้างความ

มั่นใจในการลงทุนของเอกชนระดับหนึ่ง มิเช่นนั้นเอกชนจะไม่กล้าเข้ามาลงทุน  

อ.ประสิทธิ์ – ที่ยกกฎหมายอวกาศมา 3 ประเทศในเอเชีย เพราะนอกจากจะชี้ให้เห็นความแตกต่างใน

เอเชียแล้ว ประเทศเหล่านี้ยังมีความน่าสนใจในประเด็นกฎหมายเรื่องนั้นๆ เช่น นักบินอวกาศที่ระบุใน

กฎหมายของเกาหลีใต้ การออกใบอนุญาต การรับผิด การสืบสวนอุบัติเหตุ แผนบรรเทากิจการอวกาศ ฯลฯ 

อีกท้ังควรรวบรวม practice ของต่างประเทศตามท่ีก าหนดไว้ใน TOR  

อ.ประเสริฐ – สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจ ากัดความรับผิดว่าควรจ ากัดไปในแนวทางใด หากเราระบุ

ครอบคลุมทั้งหมด เช่น การที่นักศึกษายิงดาวเทียม NANOSAT ไปโดนเครื่องบินแล้วเกิดตกลงมา จะต้องรับ

ผิดอย่างจ ากัดหรือไม่ เพราะมองว่าถ้าจะส่งเสริมกิจกรรมใดก็ควรจะรับผิดอย่างเหมาะสม เพราะอาจเกิดจาก

ความผิดพลาดได้   

อ.วิสูตร – ประเด็นเรื่องความรับผิด ตามกฎหมายแล้ว ความรับผิดประกอบด้วย Strict Liability และ 

Absolute Liability ฉะนั้น หากรู้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไรแล้วเป็นความผิดก็รับผิดไปเลย ฉะนั้น เรื่อง Liability 

มีความส าคัญมาก และตามกฎหมายไทย (กฎหมายละเมิด) ไม่มีเพดานจ ากัดความรับผิด น าสืบได้เท่าไรก็รับ

ผิดเท่านั้น และรัฐในฐานะรัฐผู้ส่ง (launching State) ก็อาจต้องรับผิดชอบหากไม่มีการจ ากัด เมื่อประเทศไทย

ได้รับความเสียหายจากรัฐอ่ืนก็สามารถเรียกค่าความเสียหายจากรัฐอ่ืนตามกฎหมายนี้ได้ แม้ไม่ได้เข้าเป็นภาคี 

อ.ปิยะบุตร – การขออนุญาตการใช้วงโคจรในดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมทรัพยากร และดาวเทียมอ่ืนๆมี

การระบุไว้แล้ว ในเรื่องการก ากับและขออนุญาตอย่างต่อเนื่อง   

รองเลขำธิกำรกสทช.   

สอบถามว่า หากดาวเทียมธีออส หรือ ดาวเทียมไทยคมตกที่ประเทศลาว ประเทศใดจะต้องรับผิด 

และรับผิดชอบอย่างไร 

ดร.วิสูตร – ไทยรับผิดในฐานะรัฐผู้ส่ง ซึ่งการร่างกฎหมายฉบับนี้จะสอดคล้องหากประเทศไทย

ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิด และเป็นประโยชน์กับประเทศไทยที่ยังไม่ค่อยมี

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ 

อ.ประเสริฐ – การรับผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น รัฐผู้ส่งจะต้องรับผิด และรัฐผู้ส่ง

(Launching State)มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ประเทศที่ปล่อยจรวดประเทศที่ให้ใช้พ้ืนที่ในการส่ง ประเทศที่

อ านวยความสะดวก และประเทศที่จัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใช้ในการส่งวัตถุอวกาศ ฉะนั้น ความรับผิ ดอาจจะ

ร่วมกันรับผิดได้ กรณีที่มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าความรับผิดที่ก าหนดไว้ รัฐจะต้องรับผิด และ
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ในทางกฎหมายระหว่างประเทศรัฐจะต้องออกตัวรับผิดก่อนหากจะไล่เบี้ย รัฐก็สามารถท าได้ภายหลังจากที่รับ

ผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

อ.วิสูตร – บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดรายแรก หากมีส่วนที่เหลือรัฐรับผิดในส่วนที่เหลือ  

นำวำอำกำศโท บัญชำ คณะกรรมำธิกำรสื่อสำรมวลชน 

นำวำอำกำศโท บัญชำถามสองประเด็น ประเด็นแรก สอบถามว่าถึงการสัมปทานที่ปี พ.ศ.2564 จะ

หมดลงนั้น สิทธิการใช้วงโคจรต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังสัญญาสัมปทานหมดลงหรือไม่  

อ.ปิยะบุตร – เนื่องจากสัญญาสัมปทานเป็นเรื่องเฉพาะจึงไม่อาจจะเข้าไประบุรายละเอียดได้ แต่ใน

ร่างฯ อาจก าหนดกรอบแนวทางได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะหลุดจากกรอบที่ก าหนดไว้ เช่น การขอใบอนุญาตหาก

มีแนวทางชัดเจน เรื่องการขอสัมปทานก็จะต้องเดินเรื่องขออนุญาตตามที่ก าหนดอย่างชัดเจน ในทางความเป็น

จริงจะไปแก้กฎหมายเก่าไม่ได้ แต่ในเชิงนโยบายอาจวางแนวทางถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

ประเด็นที่สอง สอบถามถึงสิทธิของวงโคจรที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ขัดกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศหรือไม่323 

อ.ประเสริฐ – ประเด็นเรื่องการรักษาสิทธิ จะต้องร่างเพ่ือเปิดช่องให้จ้างต่างชาติเข้ามาเป็นครั้งคราว

หรือไม่ แล้วจะขัดกับความม่ันคงหรือไม่ 

รองเลขำธิกำรกสทช.   

รองเลขาธิการกสทช. สอบถามว่าปัจจุบันคณะกรรมการการใช้ห้วงอวกาศอย่างสันติ (Committee on 

the Peaceful Uses of Outer Space หรือCOPOUS ท าหน้าที่อะไร  

อ.ประเสริฐ – เป็นหน่วยงานที่เคยร่างกฎหมายอวกาศแต่หายไป ไปพิจารณาภาพรวมของ

สหประชาชาติ เช่น พิจารณากิจการอวกาศของ UN ว่าสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ และการ

จดทะเบียนคลื่นความถี่ของ Satellite เป็นส่วนของ ITU และส่วนการจดทะเบียน Space Objects ก็เป็น

ภารกิจของ COPOUS  

อ.ประสิทธิ์ – COPOUS มีหน้าที่จัดท าวาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วาระเกี่ยวกับ 

militarization in outer space เพ่ือจัดท าแนวทางท่ีเรียกว่า guideline การร่างกฎหมายต่อไป 

                                                           
323มาตรา ๖๐ ของร่างรัฐธรรมนญูฉบับลงประชามติบัญญัติว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมอันเป็นสมบตัิของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 
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คุณถนอมศรี จากGISTDA – COPOUS เป็นองค์กรอวกาศภายใต้สหประชาชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือส่วนที่ เป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) และ ทางด้านกฎหมาย แต่ละปีจะมีการประชุม

อนุกรรมการทั้งสองคณะ มตินี้ก็จะเข้า COPOUS และ UN Assembly และปัจจุบันส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมด้วย 

ประธานสรุปว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นเหมือน framework ก ากับดูแลกิจการสื่อสารทั้งหมด และ

ส าหรับองค์กรที่รับผิดชอบโดยอาจเริ่มต้นจาก กสทช. คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ แล้วกฎหมายฉบับนี้จะ

ระบุว่าแต่ละองค์กรท าหน้าที่อะไรบ้าง หรือจัดตั้งองค์กรใหม่  

ส าหรับเนื้อหาหลักๆ คือการอนุญาตก ากับดูแลในการด าเนินการกิจกรรมอวกาศ ซึ่งกิจกรรม การ

ส ารวจระยะไกลหรือ Remote Sensing ที่เกี่ยวกับการก ากับดูแล หน่วยงานตามร่างกฎหมายก็จะดูแล แต่

หากรายละเอียดของเนื้องานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือของหน่วยงานอ่ืน เช่น คลื่นความถี่ กสทช. ก็จะเข้า

มามีบทบาทแทน หรืออาจจะมีองค์การอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

อ.จตุรนต์กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของร่างกฎหมายนี้เพ่ือจะเป็น framework ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

อวกาศ ครอบคลุมกิจกรรมหลายๆ ด้าน ทั้งการสื่อสาร การส ารวจ การเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น แต่

อย่างไรก็ตาม ย่อมมีอุปสรรคในหลายๆ ด้าน ทั้งความสอดคล้องของรัฐธรรมนูญ หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบ 

และบางเรื่องแม้ไม่เป็นปัญหา แต่บริบทในแต่ละช่วงเวลาย่อมต่างกันไป เช่น ความถี่ที่มีความหลากหลายมาก

ขึ้น ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ยกตัวอย่าง ในช่วงปีใหม่ที่มีอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แม้มีการออก

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมากขึ้น อนึ่ง การไม่ออกกฎหมายเลยก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่มีกฎหมาย 

ฉะนั้น ปัญหาอาจจะเกิดจากด้านอ่ืน ไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียว อีกทั้ง ยังต้องมองทางด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรม พาณิชย์ เพ่ือให้สามารถแข่งขัน ทัดเทียมกับนานาประเทศได้   

ร่างกฎหมายฉบับนี้ควรจะเป็นกรอบในการด าเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชนให้ชัดเจนขึ้น แต่อย่างไร

ก็ตาม อาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดสรรอ านาจหน้าที่ หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบ ซึ่งหากมีความ

เป็นเอกภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดี หากกฎหมายบัญญัติไว้ครอบคลุมแล้วก็ย่อมสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการระบุที่

ไมช่ัดเจนในอดีตได้ แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนอาจเกิดจากการที่หน่วยงานเป็นเอกเทศ และตกอยู่ภายใต้กฎหมายของ

หน่วยงานนั้นๆ ท าให้เกิดปัญหาอ านาจทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ  

ประเด็นส าคัญส าหรับองค์กรนั้นเป็นปัญหาเชิงนโยบายด้วย โดยคณะวิจัยอาจน าเสนอเป็นทางเลือก

เพ่ือพิจารณาต่อไป ช่วยกันให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของทุกท่านในที่ประชุม เพ่ือร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

และการปรับกฎหมายในสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลายๆ ประเทศท ากัน        
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คุณเอกพงศ์ 

แจ้งถึงการประชุมจากภายนอกว่าท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้สอบถาม

ถึงร่างกฎหมายอวกาศ และส าหรับเรื่องหน่วยงานกลางซึ่งจะต้องมีการหารือต่อไป 

 

- ปิดกำรประชุม -  
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ภำคผนวก 5 

กำรจัดสัมมนำเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 

โครงกำรวิจัยเพื่อศึกษำแนวทำงในกำรยกร่ำงกฎหมำยอวกำศและกิจกำรดำวเทียม 
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กำรจัดสัมมนำเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 

โครงกำรวิจัยเพื่อศึกษำแนวทำงในกำรยกร่ำงกฎหมำยอวกำศและกิจกำรดำวเทียม 

วันที่ 7 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุม กสทช. 

 

ตามขั้นตอนหนึ่งของการศึกษานั้นได้มีจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทน

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 ท่าน โดยน าผลการศึกษาจากการประชุมครั้งนี้มาวิเคราะห์และสรุปเพ่ือจัดท าร่าง

รายงานฉบับสมบูรณ์  

ทั้งนี้ การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วันที่ -  วันศุกร์ที่ 7เมษายน 2560 

2. เวลา–9.00 น. – 12.00 น. 

3. สถานที่ - ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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กำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียม 

จัดโดส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00– 12.00 น. 

ณ หอประชุมชั้น 1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 

 

 08.30– 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดยรองเลขาธิการ กสทช. 

09.15– 10.00 น. น าเสนอผลงานการวิจัยโดยคณะผู้วิจัย   

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 10.15 – 12.15 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแสดงความคิดเห็น 

 12.15 – 12.30 น.  สรุปและปิดการประชุม 

 12.30   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

  

 

 

 

 



184 

 

 
 

 

ในการจัดสัมมนาเพื่อรับความคิดเห็นประกอบด้วยคณะผู้วิจัยจ านวน 4 คน ดังนี้ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. ศ.ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนาพานิช หัวหน้าโครงการ 

2. ศ. ดร. วิสูตร ตุวยานนท์ นักวิจัย 

3. ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง นักวิจัย 

4. อ. ประเสริฐ ป้อมป้องศึก นักวิจัย 
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สรุปผลกำรจัดสัมมนำเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 

 งำนสัมมนำโครงกำรวิจัยแนวทำงกำรยกร่ำงกฎหมำยอวกำศและกิจกำรดำวเทียม 

วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม 1 กสทช. 

เวลำ 09.30 – 12.00 น. 

 

-หัวหน้าโครงการเกริ่นน า 

ความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายกิจการอวกาศ แบ่งได้เป็น  

ด้านกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้กิจการดาวเทียมและอวกาศมานานแล้ว แต่ยังไม่มีกฎหมายแม่บท 

และประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากฎหมายอวกาศฯ ค.ศ.1967 แต่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายแม่บท จึงควรมี

การศึกษาอย่างจริงจัง ด้านเศรษฐกิจ ที่ในอนาคตหากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกิจการทางอวกาศ แต่

ปัจจุบันกลับยังไม่มีกฎหมายแม่บท ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้านระหว่างประเทศ เนื่องด้วย

ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม สัมนา เรื่องกิจการดาวเทียมและอวกาศในทางระหว่างประเทศ จึง

ควรมีกฎหมายเก่ียวกับการจดทะเบียน ติดต่อ ประสานงานกับต่างประเทศ  

เนื้อหาของร่างกฎหมาย– อ. วิสูตร 

ตามเอกสารที่แจกในงาน 

หลักการของกฎหมายอวกาศ  

ในการจองต าแหน่งวงโคจร ไม่ได้หมายความว่าเรามีกรรมสิทธิ์ในวงโคจรนั้น แต่มีสิทธิในการใช้ก่อน (Priority) 

หากเรายังไม่ได้ใช้ ผู้อื่นสามารถใช้ได้ และตามกฎหมายระหว่างประเทศเปิดช่องให้ผู้ที่มีสิทธิให้ผู้อื่นเช่าก็ได้ 

เช่น ประเทศตองกาให้ประเทศมหาอ านาจเช่า ความรับผิดของรัฐผู้ส่ง Launching Stateต่อ Space Object 

เริ่มนับตั้งแต่วัตถุถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศ และความรับผิดชอบของผู้รับโอนสัมปทานย่อมรวมถึงความรับผิดใน

เรื่องนี้ด้วย ฉะนั้นในกฎหมายของประเทศไทยควรมีเรื่องนี้ด้วย  

นิยามค าว่าอากาศยานและยานอวกาศมีความแตกต่างกัน และการรับผิดก็ต่างกันเช่นกัน จึงควรท าความเข้าใจ

ให้ชัดเจน 

ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งจะมาหารือในครั้งนี้ประเด็นเหล่านี้ได้แก่  

1. สิทธิวงโคจรของดาวเทียมเป็นสมบัติของชาติ  
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2. นิยามวัตถุอวกาศกับอากาศยาน  

3. การแบ่งเขตแดนระหว่างอากาศกับอวกาศ ควรระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้เลยหรือไม่ หรือว่าปล่อยให้เป็นไป

ตามการปฏิบัติ 

อ.ปิยบุตร 

เนื่องจากดาวเทียมสื่อสารเป็นวัตถุอวกาศของประเทศไทย หากใครต้องการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร

จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นไปตามกฎหมายประกอบว่าด้วยกิจการการสื่อสาร (กฎหมายประกอบกิจการ

โทรคมนาคม) โดยต้องขออนุญาตใช้ข่ายงานดาวเทียม แตกต่างจากกิจกรรมดาวเทียมอ่ืนๆ ที่ต้องขออนุญาตใช้

คลื่นความถี่ตามกฎหมายแม่บท และเม่ือได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้

แล้ว (ตามกรอบกฎหมายอวกาศ) 

มาตรา 27 อ้างอิงตาม OFCOM (กสทช.ของอังกฤษ) 

มาตรา 28 เรื่องเงื่อนไขร่างพระราชบัญญัติ หากผู้ใดจะขอใบอนุญาตจะต้องเข้าเงื่อนไขและสอดคล้องกับ

กฎหมายระหว่างประเทศ แผนคลื่นความถี่ นโยบายและแบบวิธี  

มาตรา 29 ขั้นตอนก่อนใช้คลื่่นความถี่ (กสทช.มีหน้าที่พิจารณาแบบ) 

มาตรา 30 เป็นเรื่องเอกสารข่ายงานดาวเทียมใหม่ ที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน แต่ประเทศไทยจะต้อง

ประสานงานกับ ITU ซึ่งใช้หลักใครมาก่อน ได้ก่อน (First come first serve)  

เรื่องของหลักประกัน  

มาตรา 31 (เป็นเรื่องที่รัฐมีอยู่แล้ว) มีข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาโดยการคัดเลือก โดยการเปิดประมูล ผู้นั้นได้รับสิทธิ

แต่เจ้าของยังเป็นของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนั้นจะต้องรับเงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้วย  

วรรค 2  

วรรค 3 ยึดตามหน่วยงานที่มีอ านาจเดิม แต่อย่างไรก็ตามแล้วแต่นโยบายด้วย 

มาตรา 32 เนื่องจากข่ายงานมีหลายสถานะ (รอเอกสารฝนส่งมา นาทีท่ี 1.26.00)  

มาตรา 33 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก าหนดให้  

มาตรา 34 ว่าด้วยการบริหารเอกสารข่ายงาน เนื่องจากไม่มีกฎหมายมาก่อนท าให้ไทยมีปัญหาว่าควรรักษาวง

โคจรไว้หรือไม่ หากไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่คุ้มค่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงก าหนดให้มีขึ้นมา เป็นแนวปฏิบัติ

เรื่องนี้ข้ึนมาเพ่ือดูว่าควรรักษาไว้หรือไม่ 
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มาตรา 35 เมื่อด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่ และส่งดาวเทียมได้แล้ว กสทช.จะออกใบอนุญาต (เป็น

ดาวเทียมรายดวง)การขออนุญาตนี้ส าหรับดาวเทียมสื่อสารเท่านั้น หากจะขออนุญาตดาวเทียมอ่ืนก็ต้องขอ

แยกต่างหาก เช่น การขออนุญาตสถานีภาคพ้ืนดิน ก็ขออนุญาตอีกอย่างหนึ่ง 

มาตรา 36 ถ้าใช้ดาวเทียมต่างชาติ ต้องผ่านเงื่อนไขตามนี้ ซึ่งมาตรานี้ต้องรับฟังความเห็นอย่างมาก  

มาตรา 37 รับรองสิ่งที่ท าอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่มีลักษณะถาวร ซึ่งขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  

 

กำรรับฟังควำมคิดเห็น แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1. กิจกรรมอวกาศ  

2. กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ  

3. วัตถุอวกาศ 

4. คลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจร 

5. ดาวเทียมสื่อสารในไทย 

6. ดาวเทียมสื่อสารต่างชาติ 

คุณอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัย รองเลขำธิกำร BOI  

เสนอความเห็นว่า  

1. มาตรา 41 (1) ที่กล่าวถึงรายได้ที่ได้มาจากการยกเว้นพิเศษโดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล

รัษฎากร ซึ่งไม่จ าเป็นต้องตราเพราะการยกเว้นเงินได้นิติบุคคลเป็นสิ่งที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

ลงทุนอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงเสนอว่าไม่ต้องตราเพ่ิม เพราะมีกฎหมายของ BOI อยู่แล้ว 

2. ส าหรับปัญหาอุปสรรคส าหรับกลุ่มนี้ ได้แก่ การรับในอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ จะต้อง

รับที่ กสทช. (ตามที่ระบุใน พ.ร.บ.) ที่เดียวเท่านั้นหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ โดยส่งออกนอกประเทศเป็นหลักนอกจากนี้  ในทางปฏิบัติยังมีธุรกิจการประกอบชิ้นส่วน

อิเลคทรอนิคส์รวมอยู่ด้วย ซึ่งก็ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตตามกฎหมาย ฉะนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ควรต้อง

ระบุถึงการออกใบอนุญาตจะครอบคลุมถึงเรื่องการผลิตชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วนหรือไม่ เพราะทางปฏิบัติ

ปัจจุบัน กสทช. ยังก าหนดไม่เพียงพอ หรือครอบคลุมเท่าที่ควรจึงอยากให้มีการระบุในรายละเอียดลงในร่าง

พระราชบัญญัตินี้  
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อ.ประเสริฐ ให้ความเห็นว่า หากเขียนรวมกันหลายเรื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดคุณสมบัติการก าหนด

บุคคลไว้ เพราะฉะนั้นเพ่ือความชัดเจนกิจการหลายอย่างสามารถเป็นบริษัทต่างชาติ เข้ามาประกอบกิจการได้ 

แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเรื่องๆ ไป และอีกประการคือ ส านักงานตามร่างพระราชบัญญัตินี้จะควบคุม

เรื่องกิจกรรมอวกาศ แต่ทว่าค าว่ากิจกรรมทางอวกาศไม่มีนิยามที่ชัดเจนตามกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่

เอกชนในประเทศไทยรายใดจะท ากิจกรรมอวกาศ ประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ฉะนั้น หลักการตามร่างพระราชบัญญัติคือ จะต้องท าการ authorization และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

continuing supervision   

คุณอัจฉรินทร์เสริมว่าอยากให้ระบุมาตรา 41 ให้ชัดเจน และสิทธิประโยชน์ของ Aerospace ได้อย่างเต็มที่

จาก BOI อยู่แล้ว และยังได้รับการผลักดันจากรัฐบาลด้วย สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของธุรกิจดาวเทียมควร

ได้รับการระบุลงไปด้วยเช่นกัน ส าหรับไทยคมไม่ได้ให้ยกเว้นสิทธิทางภาษีเงินได้ เนื่องจากเป็นกิจการสัมปทาน 

หากได้สัมปทานก็ควรจะตอบแทนแก่รัฐ ไม่ใช่ BOI แต่เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีธุรกิจแบบนี้เข้ามาเยอะ ท าให้ BOI 

น าเรื่องเข้า ครม. ให้หน่วยงานที่ให้สัมปทานท าเรื่องตั้งแต่แรกว่าจะขอ BOI โดยระบุรายละเอียดว่าต้องการ

ได้รับยกเว้นด้านไหน และให้ ครม. ให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้บอร์ด BOI ให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน

ออก TOR แต่ กสทช. ไม่เคยขออีกเลยหลังจากโครงการ ไทยคม พ.ศ. 2541  

รศ. ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

เสนอแนะว่า ควรเปลี่ยนชื่อหมวด 4 เป็นกิจการดาวเทียมประเภทอ่ืนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

อวกาศ และน ามาตรา 40 มาอยู่ในหมวดนี้ด้วย รวมถึงดาวเทียมส ารวจในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์จากห้วง

อวกาศ การวิจัยกิจกรรมอวกาศ การพัฒนาบุคลากร และเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากดาวเทียมสื่อสาร  

ประเด็นกฎกระทรวงที่กล่าวในมาตรา 41 ควรเปิดช่องให้กฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย  

มาตรา 42 ผู้จะที่รักษาหรือพิจารณาคือรัฐมนตรีหรือส านักงาน และจากมาตรานี้ในเรื่องดาวเทียม

อ่ืนๆ จะพูดถึงการติดตามอย่างเดียว แต่ในทางความเป็นจริงมีเรื่องอ่ืนๆ ด้วยที่ต้องพิจารณาถึงเรื่องการ

อนุญาตด้วย  

ส าหรับมาตรา 3 พูดถึงความหมาย ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติ และ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการแนวทางอวกาศของประเทศได้เริ่มด าเนินการร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติ รวมไป

ถึงการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติขึ้น จึงสมควรเติมค าว่า “หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางตาม

กิจการอวกาศของประเทศ”จะสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยมากข้ึน 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเจตน์ จันทร์รังษ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
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 มีประเด็นเรื่องนิยาม ตามมาตรา 3 “กิจกรรมอวกาศ” ที่พูดถึงดาวเทียมด้วย แต่กิจกรรมอวกาศยังไม่

ชัดเจน ไม่ครอบคลุมเพียงพอว่ารวมกิจกรรมอวกาศเอาไว้ด้วย ซึ่งส่งผลถึงเรื่องประกันภัยของดาวเทียมสื่อสาร

ที่จะ launching และไม่จ าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ใน มาตรา 9  

 ประเด็นในหมวด 2 มาตรา 24 (4) ควรเขียนให้ชัดเจนกว่านี้ เพราะเป็นเรื่องทางเทคนิค  

 อีกท้ัง ในหมวด 3 เป็นเรื่องดาวเทียมสื่อสาร แต่เนื้อหาสื่อถึงดาวเทียมสื่อสารที่อยู่กับที่เท่านั้น 

มิฉะนั้นหากมีเรื่องเทคนิคอ่ืนมาเก่ียวข้อง อาจจะไม่สามารถอธิบายตามนี้ได้  

มาตรา 30 เป็นนิยามในการขอโครงข่ายใหม่ ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 31 ที่ใช้การประมูล แต่มาตรา 30 

เมื่อมาขอแล้วก็ได้เลย ไม่จ าต้องจ่ายค่าการใช้คลื่นความถี่เริ่มต้น ผู้ถามจึงสงสัยว่าควรจะมีการจ่ายค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นหรือไม่ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีการจ่ายค่าประกันก่อน launching ดาวเทียม และเม่ือ launch ได้

แล้วก็คืนไป ซึ่งหากคิดเช่นนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ควรสอดคล้องกัน  

 มาตรา 36 วรรค 2 เป็นวิธีการปฏิบัติกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการดาวเทียมไม่รับใบอนุญาต ก็สามารถใช้

วิธีการส่งสัญญาณรบกวน ซึ่งวิธีการนี้อาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ กสทช. ที่สั่งระงับ หรือยึดอุปกรณ์

ต่างๆ  

มาตรา 37 การอนุญาตแบบชั่วคราว ซึ่งในระเบียบปัจจุบัน (เข้าใจว่า) มีการก าหนดระยะเวลาไว้ แต่

ในที่นี้ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ และไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะมีการประกาศกันที่ไหน 

มาตรา 20 ที่เชื่อมโยงกับมาตรา 48 ค าว่า “ต้องแจ้งโดยด่วน” มีก าหนดเวลาหรือไม่ และมีข้ันตอน

การแก้ไขอย่างไร  

คุณพิตรพิบูล จำกสภำพัฒน์ 

 เนื่องจากผู้รักษาการฯ ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือรัฐมนตรี แต่เนื่องจากร่างฯฉบับนี้จะใช้ใน

อนาคต ฉะนั้น ผู้รักษาการจึงควรเป็น คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ และหน่วยงานที่เป็นฝายดูแล คือ

ส านักงานเลขาธิการอวกาศแห่งชาติ และในบทเฉพาะกาลจึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง D.E.เป็นผู้รักษา

การณ์จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา เช่น ในมาตรา 5 ก าหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการณ์ แต่ในทาง

ความเป็นจริงแล้วควรตั้งคณะกรรมการอวกาศขึ้นมาดู และมีส านักงานเลขาเป็นเลขาหรือองค์กรการ

ด าเนินงาน 

ค าว่ากิจกรรมอวกาศเป็นค าที่มีนิยามครอบคลุมหลายกิจกรรม นับตั้งแต่ การน าเข้าชิ้นส่วนดาวเทียม 

การประกอบอุปกรณ์ การส่งดาวเทียม การควบคุมดาวเทียม และการให้บริการกิจการดาวเทียมแต่ในเนื้อหา

กลับไม่กล่าวถึงการน าดาวเทียมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางอวกาศ) เสมือนว่าไม่
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ควบคุม ท าให้กิจการทุกอย่างตกเป็นภาระอย่างที่คุณอัจฉรินทร์จาก BOIได้กล่าวไว้และในการที่ให้ กสทช. 

เป็นผู้ด าเนินการเรื่องใบอนุญาตการด าเนินกิจกรรมอวกาศจึงเท่ากับว่าจะต้องรับภาระทั้งหมดจึงควรระบุให้

ชัดเจนกว่านี้  

ค าว่า “รัฐผู้ส่ง” ควรเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นภาครัฐ โดยกระทรวงหรือภาครัฐวิสาหกิจ 

ลักษณะการเขียนพ.ร.บ. ไม่ควรจะใส่รายละเอียดมาก เพราะหากต้องแก้ไขจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก 

และใช้ระยะเวลายาวนาน เช่น พ.ร.บ.ร่วมทุน ที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ท าให้การด าเนินการของ

เอกชนที่เกี่ยวข้องชะงักไปด้วย จึงเสนอว่ารายละเอียดต่างๆ ควรใส่ในร่างประกาศ หรือกฎหมายลูกมากกว่า  

การขออนุญาตข่ายงานของดาวเทียมสื่อสารจะต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 ด้วย 

เรื่องคลื่นวงโคจรไม่เห็นอ้างในร่างกฎหมายฉบับนี้ และควรพูดถึงว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของประเทศ

อย่างไร ท าไมต้องมีพระราชบัญญัติก ากับ จึงควรระบุถึงนิยามของคลื่นวงโคจร เอกสารข่ายงานในร่างกฎหมาย

นี้ และในอนาคตหากต่างประเทศเข้ามาด าเนินธุรกิจดาวเทียมในประเทศไทย สามารถใช้ filing ของประเทศ

ไทยได้หรือไม่ หรือใช้ filing ของต่างประเทศในการด าเนินการในประเทศไทยได้หรือไม่ อย่างไร และท าให้มี

ความชัดเจนว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้วงโคจรมาแล้ว 6 วง และในอนาคตจะมีการวางแผนอย่างไร 

มาตรา 32 ที่ใช้ค าว่า “อาจพิจารณาเสนอ” ซึ่งในร่างพระราชบัญญัตินี้ ไม่ควรใช้ค าว่า “อาจ” หรือค า

ว่า “ปรึกษาหารือ” ก็ไม่ควรใช้ เพราะ หากอ านาจในการใช้วงโคจรอยู่กับคระรัฐมนตรี ครม.ต้องมอบหมายให้

คณะกิจการอวกาศแห่งชาติเป็นผู้ดูแลคลื่นวงโคจร และคณะกรรมการชุดนี้มอบหมายให้ กสทช. เป็นผู้ดูแล 

(เพราะหน่วยงานที่ดูแล มีตั้งแต่ระดบนโยบาย regulator และระดับ service จึงควรแยกให้ชัดเจน) 

อีกทั้ง เรื่องกิจการงานสื่อสารและการรักษาสิทธิวงโคจร ควรมีกฎหมายระบุให้เห็นด้วย มิฉะนั้นอาจ

เกิดปัญหาในอนาคต  

บางแห่งในร่างกฎหมายใช้ส านักงานกองกิจการดิจิตอลฯ และส านักงานนี้ไม่มีกองกิจการและอวกาศ 

จึงฝากตรวจสอบรายละเอียด 

อ.ประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องหน่วยงานจะมารวมกับทาง GISTDA อีกที  

 

พล.ต.มโน นุชเกษม รองเจ้ำกรมเทคโนโลยีและสำรสนเทศอวกำศกระทรวงกลำโหม 

 เนื่องจากการใช้ดาวเทียมของกรมฯ มีการใช้มาตั้งแต่ยังไม่ได้สัมปทาน และเมื่อได้สัมปทานก็ใช้ตาม 

TOR ซึ่งระบุว่า 1 Transponder ให้ภาครัฐ สืบเนื่องมาจากรัฐเคยใช้งานมาก่อนเอกชน เพราะเป็นเรื่องความ
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มั่นคงของชาติ (National Security) ซึ่งรัฐธรรมนูญก็บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้ ซึ่งคลื่นความถี่ที่ความมั่นคงใช้ (50-

54 เมกะเฮิร์ต) ไม่ได้ระบุรายละเอียด ท าให้ตีความไม่ตรงกัน และเรื่องกิจการอวกาศเป็นเรื่องซับซ้อนและเรื่อง

ใหม่ส าหรับไทย    

 แสดงความเห็นในเรื่องความหมาย กิจกรรมอวกาศ ว่าต้องมีความหมายที่ชัดเจน เช่น ส าหรับกรณีที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือจะ launching tube satellite นั้น จะรวมอยู่ในร่าง พ.ร.บ.นี้หรือไม่ 

มิฉะนั้นต้องขออนุญาตตามร่างฯ ฉบับนี้ หรือกรณีตอนแรกจะ launch ดาวเทียมจาก Space X ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น แต่เกิดปัญหาว่าระยะทางของดาวเทียมไม่ตรงกับความต้องการ ฉะนั้น จึงต้องปล่อย

ที่ launching state เช่นนี้แล้ว อยู่ภายใต้ร่างฯ ฉบับนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งควรระบุให้ชัดเจน เพราะขนาด Space 

X ยังระบุเงื่อนไขของดาวเทียมที่จะ launching ด้วยแต่อย่างไรก็ตามการที่ระบุนิยามที่คลุมเครืออาจจะดีกว่า

ตามท่ีท่านอาจารย์จตุรนต์เคยอธิบาย เนื่องจากขีดความสามารถในการตรวจสอบดาวเทียมที่จะ launching มี

จ ากัด อาจจะแปรผันตรงตามระยะทางที่เรดาห์ไปถึง  

 ทว่า ควรระบุถึงขอบเขต กิจกรรมให้ชัดเจน และ มาตรา 60 ที่ระบุถึงคลื่นความถี่และวงโคจร (slot 

และการรักษา filing) และให้ความเห็นในเรื่องเอกสารข่ายงานของเก่า เห็นด้วยกับการประมูล และ 

Spectrum brand หรือย่านความถี่ดาวเทียม ซึ่งย่านความถี่ดาวเทียมที่ ITU แบ่งโดยเฉพาะ Commercial 

และ Military เกี่ยวพันกับมาตรา 30 ที่พูดถึง filing ใหม่ที่เป็น first come first serve ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของ

ผลประโยชน์ของชาติไม่ควรจะเป็น first come first serve  

 ควรตรวจสอบว่าขัดแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553หรือไม่   

 การขอ filing ใหม่ หากขอของไทยไม่ได้ สามารถใช้ของต่างชาติได้เลยหรือไม่ ควรจะให้ค าตอบในนี้

ด้วย  

 การน าเข้าอุปกรณท์ี่มีผลกระทบต่อความม่ันคงจะต้องเขียนว่าไม่สามารถให้เอาเข้าได้ เว้นแต่ผ่านการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน   

อ.ประเสริฐ - มาตรา 4 น าบางส่วนมาจากประเทศอังกฤษที่ว่า ถ้าคนอังกฤษจะท ากิจกรรมอวกาศกับ

ประเทศอ่ืนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษด้วย ซึ่งเป็นเขตอ านาจในทางบุคคล และต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.นี้ด้วย 

และในส่วนของรัฐธรรมนูญเรื่องคลื่นความถี่หรือวงโคจรอาจเขียนแยกมาอีกหมวดเลยเป็นเรื่องการบริหาร

จัดการคลื่นความถี่และวงโคจร ซึ่งจะเขียนให้ครอบคลุมในเชิงบริหาร และประเด็นเรื่องการรักษาไม่ได้หมายถึง

ทุกกรณี ซึ่งอาจจะต้องเขียนชี้แจงใหม่  
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ดร.ธเนศ สุจำรีกุล คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต 

 ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับนิยามต่อไปนี้  

1. ในร่างพ.ร.บ.จะมีนิยามความหมายของกิจการอวกาศ ไม่มีกิจกรรมอวกาศ ซึ่งในร่างพ.ร.บ. มีข้อสังเกต

เกี่ยวกับการแยกแยะกิจการอวกาศและกิจกรรมอวกาศ ซึ่งหากอ่านร่างแล้วเสมือนว่ากิจการอวกาศจะ

ครอบคลุมมากกว่า ซึ่งควรมีนิยามที่ชัดเจน และนิยามอีกค าคือ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ ซึ่งใน พ.ร.บ.มี

นิยามอยู่แล้ว 

2. มาตรา 27 กล่าวถึง พารามิเตอร์ แต่ไม่มีนิยาม จึงควรเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

3. นิยามของ กสทช. สถานีควบคุมดาวเทียม เอกสารแผนงานดาวเทียมสื่อสาร และ 

4. นิยาม ค าว่าอวกาศ ซึ่งตามกฎหมายระหว่างระเทศไม่มีนิยามว่าอยู่ที่ไหน และเคยมีปัญหากลุ่มประเทศ

ละตินอเมริกา (ใกล้เส้นศูนย์สูตร) เคยมีการแถลงว่าวงโคจรที่ดีที่สุดส าหรับดาวเทียมสื่อสารจะอยู่ใกล้กับเส้น

ศูนย์สูตร เพราะอ านาจอธิปไตยขยายไปถึงข้างบนด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของนโยบายว่าเราควรมีนิยาม

ค าว่าอวกาศหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อดีที่ว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนและอาจเป็นประโยชน์ต่อเราเพราะประเทศไทย

ก็ตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์สูตร แต่ทว่าประเทศมหาอ านาจอาจไม่ยอมรับและหากเราไม่สามารถบังคับให้ประเทศ

เหล่านั้นปฏิบัติตามกฎที่เราวางไว้ก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริง จึงเป็นเรื่องนโยบายที่ต้องขบคิด 

5. มาตรา 22 และมาตรา 34 วรรค 7 ว่าด้วยขอบเขตและการอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ 

ประสานงาน ซึ่งไม่ได้ระบุว่ากับผู้ใด 

คุณศมำธร บริษัท โมบำย แอลที จ ำกัด(ได้ใบอนุญำต satellite network รำยท่ี 2) 

 กิจกรรมอวกาศโดยทั่วไปประกอบด้วย การสร้างดาวเทียม และยิงดาวเทียม ส าหรับร่างนี้อยากให้

ระบุให้ชัดเจนเลยว่าส าหรับผู้ที่จะมายิงดาวเทียม สร้างฐานในประเทศไทยต้องได้ใบอนุญาตด้วย 

กรณีที่ 2 หากดาวเทียมต่างชาติเข้ามายิงในประเทศไทยจ าเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือไม่ เพราะหาก

การยิงดาวเทียมไม่ประสบความส าเร็จและก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา หากไม่ก าหนดอาจมีปัญหาเรื่อง

ความรับผิดได้  

ประการที่ 3 เรื่อง filing เดิมที่ให้มีการประมูล ซึ่งการ filing ดาวเทียม จ าเป็นต้องประสานงานกับ

ดาวเทียมข้างเคียง และผลของการประสานก็ยังไม่แน่นอนว่า จะสามารถใช้ slot นั้นๆ ความถี่นั้นๆ ได้หรือไม่ 

ทว่าในการประมูล ผู้เข้าประมูลยังไม่สามารถรู้ได้ว่าตนมีสิทธิ์อะไรบ้างจากการประมูล สิทธิต่างๆ จากการ

ประมูลจึงควรระบุอย่างชัดเจน และความถี่ที่ใช้งานดาวเทียมเป็นความถี่ที่สามารถแชร์กับดาวเทียมดวงอ่ืนได้
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ด้วย แตกต่างจากความถ่ีมือถือที่เมื่อประมูลเสร็จก็สามารถใช้ความถี่ที่ประมูลได้ จึงมองว่าหากจะประมูลคลื่น

ความถี่ ควรจะให้ผู้เข้าประมูล access ข้อมูลในการ filing ผลในการประสานงานความถี่ในอดีตที่ผ่านมาเพ่ือ

วิเคราะห์ว่า slot นั้น มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด แต่ส่วนตัวไม่อยากให้มีการประมูลเพราะไม่รู้ระยะเวลาที่จะ

แล้วเสร็จที่แน่นอน ควรจะเป็นการใช้งานที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐโดยไม่ต่ ากว่ารายเก่า  

อ.ประเสริฐ เรื่องฐานดาวเทียมก็รวมอยู่ในร่าง พ.ร.บ.นี้ด้วย ตามมาตรา 4 และส าหรับเรื่องการ

ประมูล เนื่องจากในร่าง พ.ร.บ. มุ่งครอบคลุมด้วยกันอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ไปแสวงหามาใหม่ โดยใช้หลัก first 

come first serve เพ่ือต้องการส่งเสริมให้ไปช่วยกันหาสิทธิให้ประเทศไทยเยอะๆ ซึ่งเมื่อได้สิทธิมา เอกชน

รายนั้นๆ อาจจะ operateจ านวนปีครบตามก าหนด สิทธิก็จะตกมาเป็นของประเทศไทย หลังจากนั้นก็จะต้อง

คัดเลือกผู้ที่จะใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นการประมูลหรือไม่ก็ได้ สิทธิดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องตัวคลื่นความถี่ หรือ

วงโคจร เท่านั้น แต่เป็นเรื่องสิทธิซึ่งความหมายทางกฎหมายอาจแตกต่างกับทางเทคนิค  

คุณพลาธรอธิบายเพิ่มเติมว่า slot เดิมที่กล่าวถึงหากหมายถึง slot เดิมของดาวเทียมไทยคม ซึ่งทราบ

กันอยู่แล้วว่าใช้งานได้ จึงไม่เป็นปัญหา ทว่าบางวงโคจรที่รัฐบาล filing ไป แต่ไม่มีดาวเทียมใช้งาน และไม่รู้ว่า

ใช้งานได้นานแค่ไหน ซึ่งขัดกับการประมูลที่ควรจะต้องรู้ถึงสิทธิที่จะได้รับ และอ.ปิยบุตร พูดถึงลักษณะการ

ประมูล หรือการคัดเลือกอ่ืนกับ give away ว่ามีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร 

คุณประกิต กัลยำบำล กสทช.  

กังวลในหลายๆ ประเด็น ได้แก่ เงื่อนเวลา ที่ว่า พ.ค. จะต้องสรุปน าเสนอ กฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียม

ที่ใช้บังคับในประเทศไทย และควรมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ด้วยว่าท าไม 40 กว่าปีถึงไม่มีกฎหมายนี้ บทบาท

ของ กสทช. ที่เป็นนายทะเบียน ควรพูดไว้ในหลักการและเหตุผลด้วย เพราะควรให้ความส าคัญกับบทบาทกับ 

กสทช. ด้วย  

คุณบรรพต สุประพฤกษ์ ส ำนักงำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

ก่อนเข้าร่วมคิดว่ามีการแบ่งอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างกระทรวงดิจิทัลกสทช.และ GISDTA แต่

พอมาอ่านร่างแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องความรับผิดในเรื่องวัตถุอวกาศโดยเฉพาะ และในการก าหนดนิยามตาม

มาตรา 3 ควรก าหนดนิยามให้ครอบคลุมในหลายหน่วยงานด้วย เช่น กสทช. ไม่มีการก าหนดนิยามไว้เลย แม้

ระบุถึงด้านการสื่อสารด้วย อีกท่ังไม่มีการพูดถึงดาวเทียมด้านส ารวจทรัพยากร รีโมทเซนซิ่ง หรือ GISS  

พ.ร.บ. ควรจะพูดถึงหลักการใหญ่ ที่เป็นภาพรวม ส่วนอ านาจ หน้าที่ควรระบุเป็นกฎกระทรวงเพ่ือให้

ง่ายต่อการแก้ไข  



194 

 

 
 

มาตรา 4 (1) เหมือนกับครอบคลุมพ.ร.บ. ต่างชาติด้วย แต่เนื้อหาในร่างพ.ร.บ.เน้นส่วนผู้ประกอบการ

ของไทย ซึ่งตนอยากให้ร่าง พ.ร.บ.นี้รักษาผลประโยชน์ของคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติ ส่งเสริมการ

ประกอบการของคนไทยมากกว่า 

มาตรา 10 เรื่องการช าระค่าธรรมเนียม ตนอยากให้ระบุว่าใบอนุญาตที่กล่าวถึงหมายถึงใบอนุญาตใน

ส่วนใด เพราะตอนแรกเหมือนจะครอบคลุมใบอนุญาตด้านการสื่อสารด้วย แต่พออ่านมาตรา 3 แล้วไม่

เกี่ยวข้อง หากอ่านไม่ดีอาจจะเข้าใจได้ว่าส านักงานดิจิทัลฯ เกี่ยวข้องกับเรื่องใบอนุญาตท้ังหมด 

มาตรา 31 เรื่อง filing หากเป็น filing ที่ยังไม่มีการใช้งาน แล้วใช้การประมูลอาจมีความล าบากด้าน

การประสานงานจึงไม่เห็นด้วย แต่ filing ที่มีผู้ใช้งานแล้ว แต่ก าลังจะหมดสัมปทานไป ส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับ

การประมูล เนื่องจากปัญหาการประสานกับต่างชาติ การประสานงานกับ ITU ที่หากระบุผู้ประกอบการไป

แล้ว ผู้อ่ืนไม่สามารถใช้งานได้ต่อ  

มาตรา 17-20 ที่ว่าด้วยการเสนอแผนป้องกันหรือหลีกเลี่ยง ซึ่งตนมองว่าเป็นกรณีที่เกิดเหตุแล้วจึงไม่

ควรเสนอแผนป้องกันแล้ว ควรระบุเป็นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ ามากกว่า 

มาตรา 19 (7) ท าไมเน้นเรื่องการกระจายเสียงอย่างเดียว ไม่ระบุถึงเรื่องอ่ืนด้วย  

มาตรา 38 ที่ระบุถึงสถานีรับสัญญาณ อยากให้เพ่ิมความหมายด้วย เพราะมีกรณีรับสัญญาณมาและ

ไปส่งภายในประเทศ (เช่น สาย LANระบบสายเคเบิล) 

และส าหรับ filing เดิม ต่างชาติสามารถเข้ามาประมูลด้วยได้หรือไม่ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็น

ต่างชาติมากกว่า และหากต่างชาติประมูลได้ จะเป็นสัญชาติไทยหรือไม่ 

อ.ปิยบุตร พูดถึงเรื่อง filing เดิมที่เป็นที่กังวลกัน จุดประสงค์การอนุญาตของร่างนี้เพ่ือเป็นการ

อนุญาตให้เอกชน ส่งเสริมให้เอกชน (รัฐไม่เข้าไปยุ่งมาก แค่ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์ขึ้นมาเอกชนจะเป็น

ผู้ด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่เอง) การที่จะได้สิทธิไปประสานงานคลื่นความถี่ติดอยู่กับ filing ไม่ว่า 

filing นั้นจะมีสถานะใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นขั้น C, N, BIU สิทธิที่จะได้สิ่งเหล่านี้ จะได้ไปด้วยวิธีการประมูล 

(ตามร่างนี้)ซึ่งการประมูลนี้ไม่ได้เป็นการประกันว่า ถ้าได้สิทธิขั้นC/N/BIU แล้ว จะได้ยิงดาวเทียมด้วยซึ่งรัฐ

ไม่ได้ประกันสิทธิตรงนี้  อาจกล่าวได้ว่า หากจะใช้ filing เดิมก็ไปประสานงานเอง แต่หากจะใช้ filing ใหม่ก็

ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายฉบับนี้ ฉะนั้น การประมูลนี้จึงต่างจากการประมูลคลื่นความถ่ีโทรศัพท์ 

คุณสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศ สนช.  

เสนอแนะว่า ควรเขียนความเป็นมาเก่ียวกับ พ.ร.บ. นี้ด้วย  
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คุณปกรณ์ อำภำพันธ์ นักวิชำกำรอิสระ  

องค์ประกอบของพ.ร.บ. ควรชัดเจนว่าจะกล่าวถึงเรื่องใด เช่นจะกล่าวถึงภาพรวมเรื่องกิจการอวกาศ 

หรือรายละเอียดเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร เป็นต้น เพ่ือความชัดเจนของกฎหมาย 

การใช้ค า เช่น ภารกิจของพระราชวงศ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แทน ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น  

นำวำอำกำศเอกฐำกูล เกิดแก้ว กองกิจกำรกองทัพอวกำศ 

อยากให้บัญญัติค าศัพท์ให้ชัดเจน คือ วงโคจรสถิตย์ เพราะในภาษาอังกฤษ มีทั้ง Geostationary 

Orbit และ Geosynchronous Orbitซึ่งในภาษาไทยมีเพียงค าเดียว ท าให้ไม่ชัดเจน  

คุณสรยุทธ ชำสมบัติ นิติกรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

มาตรา 29, 30, 31, 32 เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

มาตรา 32 ที่เกี่ยวกับการรอนสิทธิ ซึ่งอาจจะกระทบกับพันธกรณีของไทยใน WTO หรือ FTA ที่จะเจรจาใน

อนาคต หรือความตกลงคุ้มครองการลงทุน 

คุณศุภฤกษ์ อัครวิทยำพันธ์ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ  

ในเมื่อเหตุผลอ้างถึงกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วท าไมเนื้อหาของร่างจึงเกี่ยวพันกับการจัดการ

ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่  

พลเรือโทอรัญ น ำผล เลขำนุกำรอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศ สนช. 

มาตรา 27 ว่าด้วยเรื่องกิจการดาวเทียมสื่อสาร ควรน าเรื่องของเทคโนโลยีมาพิจารณาด้วย  

มาตรา 31 เอกสารข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่เดิม ควรเขียนให้ชัดเจนว่าผ่านขั้น N มาเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน  

คุณปรียำนิตย์ ล ำเจียก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

นิยามของ “รัฐผู้ส่ง” รวมถึง attended state และ sending state ตามอนุสัญญาเวียนนาด้วย

หรือไม่ และมาตรา 3 “ราชอาณาจักร” หมายถึงเขตที่รัฐมี sovereignty แต่การที่ระบุไหล่ทวีปด้วยนั้น จะ

เป็นการขัดกับอนุสัญญาฉบับอ่ืนที่ระบุถึงเรื่องเขตไหล่ทวีปด้วยหรือไม่ 
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คุณสุธำนุช สุธีรวัฒนำนนท์ไทยคม 

มีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ควรอยู่ในเรื่องการส่งเสริมกิจการอวกาศมากกว่าการก ากับดูแลกิจการ

อวกาศ และควรอ้างอิงเรื่องการประกอบการกิจการดาวเทียมกับพ.ร.บ.กสทช.มากกว่าที่จะมาแทรกในเนื้อหา

ฉบับนี้ และเห็นว่าเนื้อหาในบางเรื่องไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และอาจเป็นไปได้ยาก  

 

ปิดกำรประชุม 
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