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 ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การคัดเลือกผู้ขอรบัการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจยัและพัฒนากิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

  โครงการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแลดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำท่ี 

(NGSO) และเสนอแนะนโยบาย แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ  

ด้านดาวเทียมของประเทศไทย 
 

๑. หลักการและเหตผุล  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ บัญญัติว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถ่ีและสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และมาตรา 
๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ 
กสทช. มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้เป็นตามแผน และ
แผนดังกลา่วต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ในนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีแผนงานกำหนดให้มีนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ ที่
กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐) การพัฒนากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจทิัลพื้นฐาน หรือกลุ่ม 
Hard & Soft Infrastructure โดยมีประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียม  (Satellite) และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กำหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันและลดการพึ่งพาหรือนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศได้  

สภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในตลาดโลก หมายถึง ภาคการนำส่งดาวเทียมไปสู่อวกาศ (Launch Industry) 
ภาคการผลิตดาวเทียม (Satellite Manufacturing) ภาคบริการดาวเทียม (Satellite Service) และภาคของอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน (Ground Equipment) โดยสรุปข้อมูลสภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมในตลาดโลก ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  จากบริษัท Bryce Space and Technology จำกัด  มูลค่าทางเศรษฐกิจอวกาศในปี ๒๕๖๒ คิดป็น
มูลค่าโดยประมาณ ๓๖๐ พันล้านเหรยีญสหรัฐ โดยภาคบริการดาวเทียม (Satellite Service) มีมูลค่าทางการตลาดสูง
ที่สุด ประมาณ ๑๒๖.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าในส่วนภาคพื้นดินคิดเป็น  ๑๒๕.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียม ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจในการลงทนุและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมหลายประเภท เช่น ดาวเทียมสื่อสาร (Satellite Service) ดาวเทียม
สำรวจโลก (Earth Observation Satellite) หรือการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทยีมขนาดเลก็ (Small Satellite) ซึ่ง
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มีผลต่อใหก้ารรูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมมีการแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนทั้งด้านการลงทุนและการค่า
ดำเนินการลดลง และดาวเทียมมีศักยภาพการในการรับส่งสัญญาณและคุณภาพให้บริการเพิ่มข้ึน สามารถรองรับการ
ให้บริการอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในพื้นที่ห่างไกล การให้บริการระบบสื่อสารบนเรือ ในทะเล และบนอากาศยาน รวมทั้ง
รองรับเทคโนโลยีบริการใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)  และ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things : IoTs) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในทุกด้าน  

อุตสาหกรรมดาวเทียมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียมที่
สามารถรองรบัปรมิาณการรบัส่งข้อมูลสูง (High Throughput Satellite : HTS) และอุปกรณ์ภาคพื้นดินแบบใหม่ที่ส่ง
สัญญาณดาวเทียมโดยแยกปริมาณแบนด์วิธได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคได้ เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรม
อวกาศด้านดาวเทียมที่เกิดข้ึนนี้ส่งผลให้วงโคจรดาวเทียมมีปริมาณมากข้ึน เนื่องจากสามารถลดการรบกวนของ
คลื่นสัญญาณได้  ค่าใช้จ่ายในการส่งดาวเทียมไปยังวงโคจรลดลง ราคาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมลดลง และมีผู้
ประกอบกิจการดาวเทียมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ซึ่ง
เน้นมาลงทนุในวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit : LEO)  จากข้อมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระบุ
ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มีการส่งดาวเทียมในวงโคจรระดับ LEO จำนวน ๑,๐๖๖ ข่ายงานดาวเทียม 
เพิ่มข้ึนจากเดิมมาก (ช่วงพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑ มีการส่งดาวเทียมในวงโคจรระดับ LEO จำนวน ๔๓๗ ข่ายงานดาวเทียม)  
โดยเป็นการส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things-IoT) ทั้งนี้ การเกิดอตุสาหกรรมดาวเทยีมแบบใหม่ ส่งผลใหก้ิจการดาวเทยีมสือ่สารมรีูปแบบอุตสาหกรรมที่ต่าง
ไปจากเดิม ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่อาจเปน็ผูไ้ด้เปรียบในตลาดเนื่องจากต้นทุนการลงทุนลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการ
รายเดิมยังต้องผูกพันกับต้นทุนที่สูงและใช้เทคโนโลยีเก่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบันและแนวโน้มการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งรูปแบบการกำกบัดูแลอตุสาหกรรมดาวเทยีมสื่อสารต้องเปลี่ยนไปตามบริบท
ของสภาพการแข่งขันของตลาด 

รูปแบบการให้บริการอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบใหม่ เน้นการให้บริการดาวเทียมเพื่อส่งผ่าน ข้อมูลและ
สัญญาณเพื่อให้บริการด้านการวิเคราะห์สภาพอากาศ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการ และดาวเทียมระบุพิกัดสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและธุรกิจร้านค้า ซึ่งกลุ่มการให้บริการเหล่าน้ันส่งผลให้เกิด
ผู้ประกอบการที่เป็น Start-Up ลงทุนในธุรกิจดาวเทียมและเกิดบริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่มากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) ในรูปแบบเครือข่าย Constellations คือ ส่ง
จำนวนหลายพันดวง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) บริการ
ดาวเทียมสำรวจ บริการดาวเทียมระบุพิกัด เทคโนโลยีเครือข่ายดาวเทียม (Constellation) หรือดาวเทียมขนาดเล็ก  
เป็นทางเลือกสำหรับระบบดาวเทียมในอนาคตที่มีขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการส่งข้อมูลที่
ต้องการความเร็วและปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง (HTS) และมีการพัฒนาด้านคุณภาพการรับส่งสัญญาณรองรับ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และมีค่า Latency ต่ำถึงระดับ ๕-๕๐ มิลลิวินาที (ms) ใกล้เคียงกับเทคโนโลยี 5G โดย
เทคโนโลยีเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (LEO Satellite Constellation) ได้รับความสนใจเนื่องจากสามารถ
ตอบสนองบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย โดยสามารถรับส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก เพื่อมุ่งหวัง
ให้บริการในทุกอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบสั่งการอัตโนมัติและให้บริการสัญญาณไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันหลาย
ประเทศได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดาวเทียมส่งผล
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ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ฝึกทักษะแรงงานข้ันสูงเพื่อพัฒนาดาวเทียม พัฒนาช้ินส่ วนดาวเทียม พัฒนาระบบ
ภาคพื้นดิน พัฒนาระบบนำส่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้ันสูง อันส่งผลให้เกิดมูลค่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศในประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจอวกาศเป็นสิ่งที่
จะช่วยเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีของประเทศ
ไปสู่การผลิต การเช่ือมโยงระบบและการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดาวเทียม ยานอวกาศ จรวด
นำส่ง ระบบภาคพื้นดิน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบประยุกต์ (Application)  อย่างไรก็ตาม LEO อยู่ใน
วงโคจรระดับต่ำทำให้ต้องใช้ดาวเทียมหลายดวงเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้มีพืน้ที่ครอบคลุมทั่วโลก และอายุการ
ใช้งานสั้นประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้  บริษัทที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีทั้งด้าน LEO เช่น บริษัท SpaceX ของสหรัฐอเมริกา 
ให้บริการระบบดาวเทียม Starlink บริษัท Amazon ของสหรัฐอเมริกา ให้บริการระบบดาวเทียม Kulper Project  
บริษัท Commsat ของจีน บริษัท SES Networks, LeoSat ของลักเซมเบิร์ก บริษัท OneWeb ของประเทศอเมริกา
และอังกฤษ ให้บริการระบบดาวเทียม OneWeb   และบริษัท Viasat มีแผนจะให้บริการดาวเทียม Viasat-3 ทั้งนี้
บางบริษัทมีการพัฒนาดาวเทียมวงโคจรระดับปานกลาง  (Medium Earth Orbit: MEO)โดยประเทศไทยได้เปิดตลาด
ให้ดาวเทียมต่างชาติสามารถให้บริการในประเทศได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถขออนุญาตตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในให้บริการในประเทศ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  

จากรายงาน เรื่อง The Space Economy in Figures ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) ปี ๒๕๖๒ ระบุว่า ดาวเทียมสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตจะเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วและสามารถ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรปูแบบในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของดาวเทียมเพื่อให้สามารถ
เช่ือมต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลา โดยระบบดาวเทียมของกลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กจะมีผู้ให้บริการหลากหลายและมีการ
แข่งขันเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงข้ึน ดังนั้น การมีตลาดที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม จะทำให้สามารถดึงดูดนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการรายใหม่ เมื่อมีผู้ประกอบการมากขึ้น ระดับการแข่งขันก็จะสูงข้ึน ส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนาบริการ 
โดยลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง รวมทั้งลดอัตราค่าบริการ  เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น 
การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมจะทำให้ราคาต่ำลงและคุณภาพการให้บริการที่สูงข้ึน 

การพัฒนาของดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่  (NGSO) ทั้ งดาวเทียมประเภท MEO และ LEO ให้มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโครงข่าย 5G ทำ เพื่อให้สามารถรองรับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งบริการใหม่ที่ต้องการความเร็วสูงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ดังนั้น การศึกษาสภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบ
การให้บริการกิจการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) และแนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการ
ให้บริการดาวเทียม รวมทั้งการสำรวจความต้องการและประเมินผลกระทบทั้ง ชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการอนุญาต กำกับดูแล และ
แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันที่เหมาะสม ในให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ ด้านดาวเทียม และนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศ
เศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียม เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดาวเทียมมีความรู้ความเข้าใจ แนวโน้ม ทิศทาง และสภาพตลาดของ



 

๔ 
 

อุตสาหกรรมอวกาศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณการ
ร่วมกันในการบริหารจัดการและส่งเสริมอุตสาหกรรมดาวเทียมให้เติบโตเพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้าน
ดาวเทียมของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแผนแม่บทโทรคมนาคม และนโยบายการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการใน
ประเทศเชิงพาณิชย์ สำนักงาน กสทช . จึงเห็นควรให้มีการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแล
ดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) และเสนอแนะนโยบาย แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศ
เศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย
และแนวทางที่สำคัญให้ประเทศไทยสามารถวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดาวเทียมในทุกภาคส่วน
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและความต้องการใช้งานของดาวเทียมประเภทวง
โคจรไม่ประจำที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศก่อให้เกิด
เป็นระบบนิเวศอวกาศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  

๒. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศาสตร์ กสทช. 

 ๒.๑ แผนแม่บทโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการโทรคมนาคม
และสง่เสรมิการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  และยทุธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  โดยพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม ่
       ๒.๓ แผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม โครงสร้าง เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบ 
การให้บริการกิจการดาวเทียม และแนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม ที่เหมาะสมใน
อนาคต ของต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy’ Ecosystem) 
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

๓.๒ เพื่อสำรวจและนำเสนอห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ ด้านเทียมของ
ประเทศไทย  

๓.๓ เพื่อสำรวจความต้องการและประเมินมูลค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดาวเทียม และ
ดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

๓.๔ เพื่อประเมินผลกระทบในเชิงสังคม และความมั่นคง ของการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่
ประจำที่ (NGSO) และประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดาวเทียม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย  



 

๕ 
 

๓.๕  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการอนุญาต กำกับดูแล และแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันที่
เหมาะสม ในให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่  (NGSO) ของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดาวเทียม และนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียม ของ
ประเทศไทย  

๓.๖ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดาวเทียมวงโคจรไม่

ประจำที่ (NGSO) รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างสำนักงาน กสทช . ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะความรู้ในการให้บริการและกำกับดูแลกิจการ

ดาวเทียม 

 

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องนำเงินที่ได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนไปดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแลดาวเทียมประเภทวงโคจร

ไม่ประจำที่ (NGSO) และเสนอแนะนโยบาย แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้าน

ดาวเทียมของประเทศไทย  โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑ ศึกษาสภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในปัจจุบันและอนาคต โครงสร้างของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 

ทิศทาง รูปแบบการใหบ้รกิารกจิการดาวเทียมในอนาคต นโยบาย การอนุญาต และการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม

ของต่างประเทศอย่างน้อย ๘ ประเทศ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

๔.๒ ศึกษาและรวบรวมนโยบายส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐฺกิจอวกาศ (Space Economy’ Ecosystem) ใน

ของต่างประเทศ อย่างน้อย ๘ ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ลักษ์เซมเบิร์ก นิวซีแลนด์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรต จีน อินเดีย และญี่ปุ่น พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย วิธีการดำเนินนโยบาย และผลกระทบที่

เกิดข้ึนในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสรา้งพื้นฐานด้านอวกาศ และวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย 

๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การให้บริการดาวเทียมวงโคจรไม่

ประจำที่  (NGSO) ทั้งดาวเทียมวงโคจรระดับกลาง (MEO) และดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (LEO) ของประเทศไทย 

๔.๔ สำรวจและประมาณการความต้องการใช้งานดาวเทียม รวมถึงดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ 
(NGSO) ทั้งดาวเทียมวงโคจรระดับกลาง (MEO) และดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (LEO) ของประเทศไทย ทั้งรูปแบบ
การให้บริการเชิงพาณิชย์และการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหากำไร ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว (๓ ปี ๕ ปี และ ๑๐ปี)  

๔.๕ สำรวจความพร้อมและนำเสนอห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ ด้านเทียม
ของประเทศไทย   



 

๖ 
 

๔.๖ ประเมินผลกระทบของการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ ต่ออุตสาหกรรมดาวเทียม 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ของประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   
(๓ ปี ๕ ปี และ ๑๐ปี) 

๔.๗ ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่
ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย ทั้งดาวเทียมวงโคจรระดับกลาง (MEO) และดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (LEO) 
ของประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (๓ ปี ๕ ปี และ ๑๐ปี ) และจัดทำแบบจำลองทาง
เศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินผลกระทบ  

๔.๘ ประเมินผลกระทบในเชิงสังคม และความมั่นคง ของการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ 
(NGSO) ของประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (๓ ปี ๕ ปี และ ๑๐ปี) 

๔.๙ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ การอนุญาต กำกับดูแล และแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน การ

เปิดตลาดเสรีที่เหมาะสมใน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งในของผูป้ระกอบการไทย ในการให้บริการดาวเทียม

ประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย ทั้งดาวเทียมวงโคจรระดับกลาง (MEO) และดาวเทียมวงโคจร

ระดับต่ำ (LEO) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดาวเทียม และนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบ

นิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียม ของประเทศไทย  

 ๔.๑๐ จัดการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม  (Focus Group) จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อรับฟัง

ความเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย และนำเอาผลสรุปจากประชุมมาใช้ประกอบการศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ต้องรองรับได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
(๒) ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม  
(๓) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม 

 ๔.๑๑ จัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้  เผยแพร่ผลการศึกษา และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 

Report) และเอกสารเผยแพร่ผลงาน ดังนี้  

๔.๙.๑ จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ผลการศึกษา ให้กับพนักงาน กสทช. ผู้มีส่วนได้เสีย 
นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบผลการศึกษาและสามารถเข้าใจแนว
ทางการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลที่เหมาะสมกับประเทศไทย สำหรับแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมดาวเทียม 

(๑) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑๕๐ คน 
(๒) ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม  
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(๓) จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและรายงานสรุปผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้กับสำนักงาน กสทช. และผู้มีส่วนได้เสีย 

  ๔.๙.๒ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ประกอบด้วย 
   (๑) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

(๒) บทวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในปัจจุบันและอนาคต และสรุปผลการศึกษา
โครงสร้างอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทิศทาง รูปแบบการให้บริการกิจการดาวเทียมในอนาคต นโยบาย 
การอนุญาต และการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย  

(๓) สรุปผลการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม และรูปแบบการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจร

ประจำไม่ที่ในอนาคต  

(๔) สรุปความต้องการใช้งานและมูลค่าทางเศรษฐกิจของดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ 

(NGSO) ของประเทศไทย  

(๕) สรุปผลกระทบต่อให้ให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ ต่ออุตสาหกรรม

ดาวเทียม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

(๖) สรุปผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของการให้บริการดาวเทียม

ประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ทั้งในรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์และไม่เชิง

พาณิชย์ในประเทศไทย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

(๗) บทวิเคราะห์การประเมินนโยบาย การกำกับดูแล ดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ ใน

ประเทศไทย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ การเปิดตลาดเสรี แนวทางการ

อนุญาต และการกำกับดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางส่งเสริมการแข่งขัน ในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่

ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย 

(๘) แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศ

เศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๙.๓ จัดพิมพ์ผลการศึกษาเผยแพรใ่นรูปแบบหนังสือขนาด A5 พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม ปกกระดาษอาร์ต

เคลือบ PVC ด้าน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ แกรม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาขนาดไม่ต่ำ

กว่า ๗๕ แกรม รวมปกไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ หน้า เข้าเล่มแบบไสกาวหรือที่ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 

๕๐๐ เล่ม โดยเนื้อหา ภาพประกอบ และรูปแบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามที่สำนักงาน 

กสทช. กำหนดก่อนการสั่งพิมพ์ และต้องส่งมอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.ai, .pdf, .doc) ให้แก่

สำนักงาน กสทช. 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ผู้รับทุนโครงการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) และ

เสนอแนะนโยบาย แนวทางการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียม

ของประเทศไทย ต้องรับผิดชอบดำเนินงานตามขอบเขตของงานที่กำหนดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ

ตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

๖. การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) 

และเสนอแนะนโยบาย แนวทางการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้าน

ดาวเทียมของประเทศไทย ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐ ,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๗.๑ หน่วยงานกำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ และที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลสภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมใน
ปัจจุบันและอนาคต โครงสร้างอุตสาหกรรม แนวโน้ม ทิศทางเทคโนโลยี ทิศทาง รูปแบบการให้บริการกิจการดาวเทียม
ในอนาคต นโยบาย การอนุญาต และการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมของต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ หรือแผนงานที่เกี่ยวข้องได้  

๗.๒ มีข้อมูลความต้องการใช้งานและมูลค่าเศรษฐกิจของดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ของประเทศ
ไทย และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดาวเทียม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  

๗.๓ มีข้อมูลความพร้อมและห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ ด้านเทียมของ
ประเทศไทย 

๗.๔ ทราบผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่
ประจำที่ (NGSO) ทั้งในรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์และไม่เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

๗.๕ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการกำกับดูแล แนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลที่เหมาะสม และ
แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและสง่เสรมิการพัฒนาดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับหน่วยงานรัฐ และภาคอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
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          ๗.๖ บุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอวกาศ ดาวเทียม และโทรคมนาคม ได้ทราบ
ทิศทาง แนวโน้มการให้บริการและความต้องการใช้งานดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะความรู้ในการให้บริการและกำกับกิจการดาวเทียม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สำนักงาน กสทช. ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และองค์กรระหว่างประเทศ 

 

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๘.๑ รายงานสภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในปัจจุบันและอนาคต และสรุปผลการศึกษา โครงสร้าง
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทิศทาง รูปแบบการให้บริการกิจการดาวเทียมในอนาคต นโยบาย การอนุญาต และการกำกับ
ดูแลการให้บริการดาวเทียมของต่างประเทศอย่างน้อย ๘ ประเทศ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

๘.๒ รายงานสรุปนโยบายส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐฺกิจอวกาศ (Space Economy’ Ecosystem) ในของ

ต่างประเทศ อย่างน้อย ๘ ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ลักษ์เซมเบิร์ก นิวซีแลนด์ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรต จีน อินเดีย และญี่ปุ่น พร้อมบทวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบนิเวศ

เศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย 

๘.๓ รายงานความต้องการใช้งานของดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย ทั้งในรูปแบบ
การให้บริการเชิงพาณิชย์และไม่เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว (๓ ปี ๕ ปี และ ๑๐ปี) 

๘.๔ รายงานการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของการให้บริการดาวเทียม
ประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ทั้งในรูปแบบการใหบ้รกิารเชิงพาณิชย์และไม่เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย โดยรวม
ถึงผลกระทบต่อให้ให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่  ต่ออุตสาหกรรมดาวเทียม อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (๓ ปี ๕ ปี และ ๑๐ปี) 

๘.๕ รายงานบทวิเคราะห์การประเมินนโยบาย การกำกับดูแล ดาวเทียมวงโคจรไม่ประจำที่ ในประเทศไทย 

และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการอนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการแข่งขันที่เหมาะสม ในให้บริการ

ดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย 

๘.๖ รายงานแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดาวเทียม และนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศ

เศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียม ของประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมที่ส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  

 ๘.๗ ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมแบบจำลองทางเศรษฐศาตร์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในการ
ให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ของประเทศไทย 
 ๘.๘ การจัดประชุมเชิงวิชาการ ทิศทาง รูปแบบบริการ และการกำกับดูแลกิจการดาวเทียม จำนวน ๑ ครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน 
 ๘.๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ 

๘.๑๐ หนังสือเผยแพรผ่ลการศึกษาโครงการ จำนวน ๕๐๐ เล่ม 



 

๑๐ 
 

 
๙. คณุสมบัติของผู้ขอรบัการส่งเสริมสนับสนุน 
  ผู้มสีิทธิขอรบัการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแลดาวเทียมประเภท

วงโคจรไมป่ระจำที่ (NGSO) และเสนอแนะนโยบาย แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพฒันาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ 

ด้านดาวเทียมของประเทศไทย จะตอ้งมีคุณสมบัต ิดังตอ่ไปนี ้

๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๙.๑.๑. เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ินที่มีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

๙.๑.๒ เป็นสถานศึกษา ได้แก่สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
๙.๑.๓ เป็นสมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์และ
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๙.๑.๔ เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นทีป่รกึษา มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการให้การ
ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านดาวเทียม หรือด้านโทรคมนาคม 
ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๒.๑ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๙.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญ 
ประสบการณ์ และความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
๑๐. การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ ศึกษา
แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแลดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) และเสนอแนะนโยบาย 
แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย ต้องศึกษา ทำความ



 

๑๑ 
 

เข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่สำนักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบรหิาร
กองทุน ประกาศกำหนด และยื่นจัดทำข้อเสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ จัดทำข้อเสนอด้านรายละเอียดการดำเนินโครงการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
๑๐.๑.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) แผนการดำเนินงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
และข้ันตอนการทำงานรวมถึงกรอบระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละละกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละข้อ เพื่อให้ได้ผลตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ 
(TOR) 
(๒) การบริหารโครงการ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการดำเนินงานของ
โครงการพร้อมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 
(๓) บุคลากร ต้องเสนอบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ที่รวมปฏิบัติงาน พร้อมส่งรายละเอียด
คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และผลงาน พร้อมลงลายมือช่ือเจ้าของประวัติ และวัน 
เดือน ป ี
(๔) ผลงานและประสบการณ์ของหนว่ยงานและของคณะผู้ดำเนินโครงการทั้งหมด 

๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดทำข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมของ
โครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างนอ้ยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย อนึ่งข้อเสนอด้านราคาจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

๑๐.๓ ข้อเสนออื่น ๆ ตามแนวคิดและวิธีดำเนินงานโครงการของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
เงินกองทุน (ถ้ามี) 

 
๑๑.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ไดร้บัทุน 

๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผล
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพ
และประสิทธิภาพของข้อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข้อเสนอด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการ 

๑๑.๒ กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช.จะเชิญผู้
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาช้ีแจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด ข้อเสนอ และหรือ
ให้สง่ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความเหมาะสม  หรือ
อาจจัดสรรเงนิสนับสนุนใหก้ับผู้ขอรบัการสนับสนุนจำนวนรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายก็ได้ รวมทั้งไม่พิจารณา และ



 

๑๒ 
 

หรือยกเลิกการจัดสรรเงนิกองทุนในโครงการทีก่ำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทนุทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของรฐั
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย จะแจ้ง
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป 
 

๑๒. การทำสัญญารบัทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากับ
สำนักงาน กสทช. (ผู้ให้ทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้
หนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก 

๑๒.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๒.๑ ให้
ช้ีแจงแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอขยายเวลาทำสัญญาเป็นหนังสือ  แต่ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ทั้งนี ้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาได ้ 

 
๑๓. การส่งมอบงาน 

ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดทำ รายงานความก้าวหน้าของการ
ดำเนินโครงการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแลดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) 
และเสนอแนะนโยบาย แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียมของประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
  ๑๓.๑.๑ รายงานผลการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ ฉบับ พร้อมไฟล์ดิจิตอล ระบุกรอบ
แนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) และแผนงานโครงการ  (Project Plan) ซึ่ งประกอบไปด้วย
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้คือ ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) ขอบเขตของงาน (Scope of work) 
รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน (Work Activity list) ระยะเวลาของโครงการ (Timeframe) โครงสร้างของ
คณะทำงาน (Project team) และผลงานที่จะส่งมอบ (Deliverables) ภายใน ๓๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

๑๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา ครั้งที่ ๑ (Interim Report) โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานตาม
ขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๑- ๔.๕ จำนวน ๑๐ ฉบับ พร้อมไฟล์ดิจิตอล ภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 ๑๓.๑.๓ รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา ครั้งที่ ๒ (Interim Report) โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานตาม
ขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๖ - ๔.๑๐ จำนวน ๑๐ ฉบับ พร้อมไฟล์ดิจิตอล ภายใน ๒๔๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

๑๓.๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๑๐ ฉบับ พร้อมไฟล์ดิจิตอล โดยเนื้อหารายงาน
ประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร และการรวบรวมผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๑๑ และ
การจัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม และจัดพิมพ์ผลการศึกษา
เผยแพร่ตามข้อ ๔.๑๑ ภายใน ๓๐๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา  



 

๑๓ 
 

๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อสำนักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่สำนักงาน
กำหนด 
 

๑๔. การจา่ยเงินทุน 

 สำนักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ โดยแบ่งจ่ายเงินทุน  ตามข้อ ๑๓ 
ดังนี ้

๑๔.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับทุนได้ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่  ๑ ตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการตรวจ 
และกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับทุนได้ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่  ๒ ตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการตรวจ 
และกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๓ งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับทุนได้ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่  ๓ ตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการตรวจ 
และกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๔ งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา(รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) เมื่ อ ผู้ รับ ทุ น ได้ รายงานฉบั บ ส มบู ร ณ์  ต าม ข้อ  ๑ ๓ .๑ .๔  และ คณ ะกรรมก ารตรวจ 
และกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 
 

๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 

 ๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อ

ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน

แก่ผู้รับทุนต่อไป 

 ๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่คณะ

กรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก้าวหน้าของดําเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้  สํานักงาน 

กสทช. มีอํานาจเรียกให้ผู้รับทุนมาช้ีแจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได้ 

 

๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ในการส่งมอบผลงานตามโครงการ 

 ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอื่น 


