๑

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัตกิ ิจการอวกาศ พ.ศ. ....
---------------------------สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดมีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูที่ไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทําและเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย นั้น
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงขอสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟงขอคิดเห็น
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... โดยมีวิธีรับฟงความคิดเห็น ดังนี้
๑.๑ การจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองกรุ งเทพ ๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอทเซ็นทรั ลพลาซา ลาดพราว
กรุงเทพมหานคร
๑.๒ การรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
เว็บไชตของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ที่เว็บไซต
www.gistda.or.th เปนเวลา ๒๑ วัน ตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... จากผูมีสวนไดเสียจากภาคตางๆ ตั้งแต
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
ครั้ งที่ ๑ รั บฟงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็ นตอรางพระราชบั ญญัติ
กิจการอวกาศ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองกรุงเทพ ๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแอทเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒ รับฟงความคิดเห็นเปนการทั่วไปผานเว็บไซต สทอภ. www.gistda.or.th ทางเว็บไซต
จํานวน ๑ ครั้ง เปนเวลา ๒๑ วัน ระหวางวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. พื้นที่กลุมเปาหมายในการรับฟงความเห็น
๓.๑ การรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมสั มมนารับฟงความคิดเห็นตอร างพระราชบั ญญัติ
กิจการอวกาศ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองกรุงเทพ ๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแอทเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร จาก ๔๐ หนวยงาน จํานวน ๑๐๔ คน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นเปนการทั่วไปผานเว็บไซต สทอภ. (www.gistda.or.th) ทางเว็บไซต
จํานวน ๑ ครั้ง เปนเวลา ๒๑ วัน ระหวางวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒

๔. ประเด็นที่มีการรับฟงความคิดเห็น
การเปดรับฟงความคิดเห็น มีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเขามารวมแสดงความคิดเห็น
มีประเด็น ดังนี้
๔.๑ คาเฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของผูเขารวมแสดงความเห็นทั้งหมด เห็นดวยวามีความจําเปนที่ตองทํา
การตรากฎหมายรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....
๔.๒ คาเฉลี่ยรอยละ ๙๕ ของผูเขารวมแสดงความเห็นทั้งหมด เห็นดวยกับหลักการหรือประเด็น
ความสําคัญของรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....
๔.๓ คาเฉลี่ยรอยละ ๙๕ ของผูเขารวมแสดงความเห็นทั้งหมด เห็นดวยวารางพระราชบัญญัติกิจการ
อวกาศ พ.ศ. .... ฉบับนี้เกิดประโยชนแกประชาชน ภาคเอกชน สภาบันการศึกษา และภาครัฐ
๔.๔ ค าเฉลี่ ยร อยละ ๘๕ ของผู เข าร วมแสดงความเห็ นทั้ งหมด เห็ นด วยกั บภาพรวมของร าง
พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ...
ประเด็น
ความเห็น/ขอเสนอแนะ
หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....
หลักการและเหตุผล ที่ผานมาประเทศไทยดําเนินกิจการอวกาศโดยอาศัย
หรืออางอิงหลักการของกฎหมายระหวางประเทศเปน
หลั ก ดั งนั้ น เพื่ อสร างความสมดุ ลของกฎหมายทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ และเป นการรั กษา
ผลประโยชน ของประเทศ จึ งควรมี กฎหมายอวกาศ
รองรับการใชงานภายใตกฎหมายของประเทศไทย และ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของประเทศในการเขา
เปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศฉบับอื่นๆ เพื่อการ
เพิ่มศักยภาพดานอวกาศและดาวเทียมของประเทศ
โดยสงเสริมในดานเศรษฐกิจอวกาศและวิทยาการดาน
อวกาศของประเทศ รวมถึงการมีองคกรกลางในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนแม บทอวกาศเพื่ อให เกิ ด
เอกภาพและการบูรณาการกิจการอวกาศของประเทศ

การดําเนินการ
สํ านั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ไดพิจารณาความเห็นและขอสังเกต
ดั ง กล า วแล ว ได พิ จ ารณาแก ไ ข
เพิ่มเติม โดยกําหนดการเหตุผลของ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ ง
กับอนุสัญญาระหวางประเทศ และ
มี อ งค ก รกล างในการกํ า หนด
นโยบายและแผนกิ จ การอวกาศ
และบู ร ณาการองค ก รที่ มี ห น า ที่
และอํ า นาจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
กิ จ การอวกาศเพื่ อ ให ทํ า หน า ที่
อยางมีเอกภาพในการกํากับกิจการ
อวกาศ การส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
อวกาศ รวมทั้ ง การสํ า รวจและ
สรางวิทยาการอวกาศ ประกอบกับ
ในการกํ า หนดนโยบายและแผน
กิ จ ก า ร อ ว ก า ศ จํ า เ ป น ต อ ง
ดํ า เนิ น การในรู ป แบบคณะกรรม
การในระดั บ นโยบายซึ่ ง มี ค วาม
เชี่ยวชาญเพื่อเสนอทิศทางและการ
พั ฒ น า กิ จ ก า ร อ ว ก า ศ ต อ
คณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนการ
กําหนดหลักเกณฑในการกํากับการ

๓

ประเด็น

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

อํานาจและหนาที่ขององคการอวกาศ
อํานาจและหนาที่ • การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จะมีการ
จั ดตั้ งองคการอวกาศแห งชาติเป นเครื่ องมื อในการ
ขับเคลื่อนมีลักษณะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ
จั ดทํ านโยบาย (Policy) การกํ ากั บกิ จการอวกาศ
(Regulations) และการทํ าหน าที่ ปฏิ บั ติ การ
(Operations) ทั้ งนี้ การทํ าหน าที่ ความเห็ นของ
ผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นสวนใหญเห็นวาควรแยก
ออกจากกั นโดยอาจแยกเป น ๒ หน วย โดยแยก
หนวยงานดานปฏิ บัติออกจากดานนโยบายและการ
กํากับดูแล เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการดําเนินการ
ขององคการอวกาศแหงชาติ และใหเกิดความเทาเทียม
ในการดํ าเนิ นการกั บภาคเอกชน แต หากมี ความ
จําเปนตองมีหนวยปฏิบัติการ (Operations) รวมอยู
ด ว ย ควรเป น ภารกิ จ ที่ ไ ม เ ป น การแข ง ขั น กั บ
ภาคเอกชน และยั งไม มี ห น วยงานใดในประเทศ
ดํ าเนิ นการได ในอนาคตหากภาคเอกชนเข มแข็ ง
สามารถดํ าเนิ นการได องค การอวกาศจะมี อํ านาจ
หนาที่ในการกํากับกิจการอวกาศเพียงอยางเดียว
• ภารกิจในการกํ ากับขององค การอวกาศควรมี
บุ คลากรที่มีความรู ความเชี่ ยวชาญด านอวกาศเป น
อย างดี เพื่ อเป นผู นํ าที่ มี ความเท าทั น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีของโลกและภาคเอกชน ดังนั้นการเรียนรู
ซึ่งกันและกันในฐานะผูกํากับและผูปฎิบัติในระยะแรก
จะชวยสงเสริมใหเกิดการดําเนินการมีประสิทธิภาพ
และสรางความเขมแข็งใหศักยภาพขององคการอวกาศ
แหงชาตินําพาประเทศสูเติบโตแบบกาวกระโดด
• ภารกิ จด านการกํ ากั บการดํ าเนิ นกิ จการอวกาศ
หลักการของแผนการออกกฎหมายลําดับรองมีความ
จําเปนอยางมาที่จะเปนกลไกการสรางการดําเนินการ
ที่ ชั ดเจนว ากฎหมายลํ าดั บรองหรื อกฎหมายลู กที่
สงเสริ มและกํากับการดํ าเนิ นกิจการอวกาศอยางไร
บาง
• หน วยงานที่ มี อํ านาจหน าที่ ในการกํ ากั บส วนที่

การดําเนินการ
ดําเนินกิจการอวกาศเพื่อใหมีความ
ปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐาน
สากล
สํ านั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ไดพิจารณาความเห็นและขอสังเกต
ดั ง กล า วแล ว ได พิ จ ารณาแก ไ ข
เพิ่มเติม ดังนี้
• หลั กการสําคัญตามร างฯ คือ มี
คณะกรรมการนโยบายกิจการอวกาศ
แห งชาติ และปรั บชื่ อองค กรเป น
“สํ า นั ก งานกํ า กั บ กิ จ การอวกาศ
แหงชาติ”
• ตัดภารกิจของ “สํานักงานฯ” ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ก ารออก
ทั้งหมด
• แก ไขร างมาตรา ๓ เพื่ อ ให ไ ม
กระทบถึงกิจ กรรมที่เกี่ย วของกับ
อวกาศที่มีกฎหมายอื่น ใดกําหนด
เปนการเฉพาะ
• แกไขร างมาตรา ๗ เพื่อให การ
กําหนดนโยบายครอบคลุ มกิจกรรม
อวกาศในภาพรวมของประเทศ
• แกไขรางมาตรา ๒๒ ตัดเรื่องการ
ลงทุนของสํานั กงานฯ ออกเพื่อมิให
เกิดสวนไดสวนเสียในการดําเนินการ
• แกไขรางมาตรา ๒๓ ตัดในสวนเงิน
หรื อ ทรั พ ย สิ นที่ รั บ โอนมาจาก
หน วยงาน เนื่ องจากตามบทเฉพาะ
กาลยั งไม ได กํ าหนดให สํ านั กงานฯ
โอนกิ จการหรื อทรั พย สิ นจาก
หนวยงานใด
• แกไขรางมาตรา ๔๗ กรณีกิจกรรม
อวกาศใดที่ ต องใช คลื่ นความถี่หรื อ
สิ ทธิ ในการเข าใช วงโคจรต องไดรั บ
อนุ ญาตจากหน ว ยงานที่ มี อํ านาจ
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ประเด็น

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ/กิจกรรมอวกาศ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศที่เปนเรื่องคลื่นความถี่
และวงโคจรของประเทศไทยในปจจุบัน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดังนั้นจึง
ควรระบุขอบเขตการดํ าเนินการขององคการอวกาศ
แหงชาติ ใหชั ดเจนวาจะกํากับดูแลในส วนที่ กสทช.
ไมไดดู แลทั้ งหมด เพื่อสร างความชั ดเจนในบทบาท
และอํ า นาจหน า ที่ ไม เ พิ่ ม กระบวนการทํ า งาน
ระยะเวลา และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานให
ภาคเอกชน ทั้งนี้ระยะเวลาในการดําเนินงานของ
องคการอวกาศและ กสทช. ควรสอดคลองกันเพื่อให
เกิดความสะดวกรวดเร็วไมเปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจการของเอกชน
• นอกเหนือจากภารกิจการกํากับกิจการอวกาศของ
ประเทศแลว ภารกิจที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งที่ตอง
สงเสริมใหมีในกิจการอวกาศ คือ เรื่องการสงเสริมวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมดานอวกาศ การพัฒนาบุคลากร
ดานอวกาศ และการสงเสริมกิจการในอุตสาหกรรม
อวกาศของประเทศ ควรเป น หน ว ยงานปฏิ บั ติ
(Operations) ที่ มี หน าที่ บู รณาการเพื่ อพั ฒนา
เทคโนโลยีอวกาศของประเทศ เพื่อจะไดมีเปาหมายที่
ชั ดเจนในการวิ จั ยและพั ฒนาจะทํ าให เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเขมแข็งเปน
Ecosystem ดานอวกาศที่มีศักยภาพตอบโจทยการ
เป น ไทยแลนด ๔.๐ ดั ง นั้ น เรื่ อ งการส ง เสริ ม
อุ ตสาหกรรมควรมี ความชั ดเจนในการดํ าเนิ นงาน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI
• กิ จกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บอวกาศในส วนของการ
ใหบริการดานภูมิสารสนเทศควรชัดเจนวามีเฉพาะจาก
ดาวเที ยม เนื่ องจากว าข อมู ลภู มิ ส ารสนเทศจาก
เทคโนโลยี อื่นด วยเกรงว าจะเปนภาระขององคการ
อวกาศมากกว าเรื่ องสํ าคัญที่เปนเฉพาะดานอวกาศ
และควรเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น การใช ป ระโยชน จ าก
ดาวเทียม GNSS
• ดานการบริหารงานขององคการอวกาศแหงชาติใน
สวนของคณะกรรมการนโนบายอวกาศแหงชาติควร

การดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตดวย
• แก ไขร างมาตรา ๖๖ เพิ่ มเนื้ อหา
เพื่อประโยชนในการส งเสริมและ
พัฒ นาการลงทุน ด า นอวกาศของ
ประเทศ โดยใหผูอํานวยการจัดให
มีมาตรการสงเสริมและชวยเหลื อ
การประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับอวกาศ
• แกไขรางมาตรา ๗๕ เพิ่มเนื้อหา
เกี่ ยวกับการเก็ บกูวั ตถุ อวกาศ การ
ชวยเหลื อนักบินอวกาศ รวมถึงการ
จัดการคาใชจาย
• แกไขรางมาตรา ๗๗ เพิ่มเนื้อหา
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตองมีทักษะ ความรูความเชี่ยวชาญ
และผ า นการฝ ก อบรม ตามหลั ก
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
• แกไขรางมาตรา ๘๔ และ ๘๕ เพิ่ม
รายละเอียดใหมีความชัดเจนในการ
กําหนดโทษเมื่อไมปฏิบัติตาม

๕

ประเด็น

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
พิ จารณาคุ ณสมบั ติ ให ผู ที่ เป นองค ประกอบคณะ
กรรมการฯ สามารถสงเสริมและผลักดันการพัฒนา
ดานอวกาศของประเทศไดอยางเต็มที่ การมีนโยบายที่
ชัดเจนไมใหเปลี่ยนแปลงตามการเมือง องคการควรมี
ความเปนอิสระปราศจากการถูกแทรกแซง สามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสไดทุกระดับจะสงผลใหองคการ
อวกาศพัฒนาไดเต็มที่ ชวงเริ่มตนขององคการอวกาศ
แห งชาติ มีประเด็นที่สํ าคัญในการเปลี่ ยนแปลง คือ
หนาที่การรับผิดชอบตางๆ การกําหนดความผิดชอบ
และใหอํานาจการตัดสินใจแกผูปฎิบัติหนาที่จะชวย
ให สามารถนํ าไปสู กระบวนการบริ หารจั ดการของ
ภาครั ฐที่ เกี่ ยวข องได อย างสมบู รณ เช น กรณี การ
บริหารสัญญาสัมปทานของดาวเทียม ไทยคม

การดําเนินการ

๕. การนําผลการรับฟงความเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
สํ านั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภู มิ สารสนเทศ (องค การมหาชน) ได นํ า ความเห็ น /
ขอเสนอแนะ จากการรับฟงความเห็นทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติ กิจการ
อวกาศ พ.ศ. .... ใหมีความถูกตอง เหมาะสมชัดเจน กอนเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนตอไป

