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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ 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 หองกรุงเทพ ๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแอทเซ็นทรัลพลาซา 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 

ครั้งที่ ๑ รับฟงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ  
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 การรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ 

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  
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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 คาเฉลี่ยรอยละ ๘๕ ของผูเขารวมแสดงความเห็นทั้งหมด เห็นดวยกับภาพรวมของราง
พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ... 

 
ประเด็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล ที่ผานมาประเทศไทยดําเนินกิจการอวกาศโดยอาศัย 

หรืออางอิงหลักการของกฎหมายระหวางประเทศเปน
หลัก ดังนั้น เพื่อสรางความสมดุลของกฎหมายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ และเปนการรักษา
ผลประโยชนของประเทศ จึงควรมีกฎหมายอวกาศ
รองรับการใชงานภายใตกฎหมายของประเทศไทย และ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของประเทศในการเขา
เปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศฉบับอื่นๆ เพื่อการ
เพิ่มศักยภาพดานอวกาศและดาวเทียมของประเทศ 
โดยสงเสริมในดานเศรษฐกิจอวกาศและวิทยาการดาน
อวกาศของประเทศ รวมถึงการมีองคกรกลางในการ
กําหนดนโยบายและแผนแมบทอวกาศเพื่อใหเกิด
เอกภาพและการบูรณาการกิจการอวกาศของประเทศ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ไดพิจารณาความเห็นและขอสังเกต
ดั งกล าวแล ว ไดพิ จารณาแก ไข
เพิ่มเติม โดยกําหนดการเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติใหสอดคลอง
กับอนุสัญญาระหวางประเทศ และ
มี อ งค ก รกลาง ในการกํ าหนด
นโยบายและแผนกิจการอวกาศ 
และบูรณาการองคกรที่มีหนาที่
และอํานาจเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจการอวกาศเพื่อใหทําหนาที่
อยางมีเอกภาพในการกํากับกิจการ
อวกาศ การส ง เสริมเศรษฐกิจ
อวกาศ รวมทั้งการสํารวจและ
สรางวิทยาการอวกาศ ประกอบกับ
ในการกําหนดนโยบายและแผน
กิ จ ก า ร อ ว ก า ศ จํ า เ ป น ต อ ง
ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรม 
การในระดับนโยบายซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือเสนอทิศทางและการ
พั ฒ น า กิ จ ก า ร อ ว ก า ศ ต อ
คณะรั ฐมนตรี   ตลอดจนการ
กําหนดหลักเกณฑในการกํากับการ
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ประเด็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
ดําเนินกิจการอวกาศเพื่อใหมีความ
ปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐาน 
สากล 

อํานาจและหนาที่ขององคการอวกาศ 
อํานาจและหนาที ่ • การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จะมีการ

จัดตั้งองคการอวกาศแหงชาติเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนมีลักษณะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ
จัดทํานโยบาย (Policy) การกํากับกิจการอวกาศ 
(Regulations)  และการทํ าหน าที่ ปฏิ บั ติ ก า ร 
(Operations) ทั้งนี้การทําหนาที่ความเห็นของ
ผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นสวนใหญเห็นวาควรแยก
ออกจากกันโดยอาจแยกเปน ๒ หนวย โดยแยก 
หนวยงานดานปฏิบัติออกจากดานนโยบายและการ
กํากับดูแล เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการดําเนินการ
ขององคการอวกาศแหงชาติ และใหเกิดความเทาเทียม
ในการดําเนินการกับภาคเอกชน แตหากมีความ
จําเปนตองมีหนวยปฏิบัติการ (Operations) รวมอยู
ด วย ควรเปนภารกิจที่ ไม เป นการแข งขั นกับ
ภาคเอกชน และยังไมมีหนวยงานใดในประเทศ
ดําเนินการได ในอนาคตหากภาคเอกชนเขมแข็ง
สามารถดําเนินการได องคการอวกาศจะมีอํานาจ
หนาที่ในการกํากบักิจการอวกาศเพียงอยางเดียว 
• ภารกิจในการกํากับขององคการอวกาศควรมี
บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานอวกาศเปน
อยางดี เพื่อเปนผูนําที่มีความเทาทันการพัฒนา
เทคโนโลยีของโลกและภาคเอกชน  ดังนั้นการเรียนรู
ซึ่งกันและกันในฐานะผูกํากับและผูปฎิบัติในระยะแรก
จะชวยสงเสริมใหเกิดการดําเนินการมีประสิทธิภาพ
และสรางความเขมแข็งใหศักยภาพขององคการอวกาศ
แหงชาตินําพาประเทศสูเติบโตแบบกาวกระโดด 
• ภารกิจดานการกํากับการดําเนินกิจการอวกาศ 
หลักการของแผนการออกกฎหมายลําดับรองมีความ
จําเปนอยางมาที่จะเปนกลไกการสรางการดําเนินการ
ที่ชัดเจนวากฎหมายลําดับรองหรือกฎหมายลูกที่
สงเสริมและกํากับการดําเนินกิจการอวกาศอยางไร
บาง 
• หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ในการกํากับสวนที่

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ไดพิจารณาความเห็นและขอสังเกต
ดั งกล าวแล ว ไดพิ จารณาแก ไข
เพิ่มเติม ดังนี้ 
• หลักการสําคัญตามรางฯ คือ มี
คณะกรรมการนโยบายกิจการอวกาศ
แหงชาติ และปรับชื่อองคกรเปน 
“สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ
แหงชาต”ิ 
• ตัดภารกิจของ “สํานักงานฯ” ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการออก
ทั้งหมด 
• แกไขรางมาตรา ๓ เพื่อใหไม
กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
อวกาศที่มีกฎหมายอื่นใดกําหนด
เปนการเฉพาะ 
• แกไขรางมาตรา ๗ เพื่อใหการ
กําหนดนโยบายครอบคลุมกิจกรรม
อวกาศในภาพรวมของประเทศ  
• แกไขรางมาตรา ๒๒ ตัดเรื่องการ
ลงทุนของสํานักงานฯ ออกเพื่อมิให
เกิดสวนไดสวนเสียในการดําเนินการ 
•  แกไขรางมาตรา ๒๓ ตัดในสวนเงิน
หรื อทรั พย สิ นที่ รั บโอนมาจาก
หนวยงาน เนื่องจากตามบทเฉพาะ
กาลยังไมไดกําหนดใหสํานักงานฯ 
โอนกิ จการหรื อทรั พย สิ นจาก
หนวยงานใด 
•  แกไขรางมาตรา ๔๗ กรณีกิจกรรม
อวกาศใดที่ตองใชคลื่นความถี่หรือ
สิทธิในการเขาใชวงโคจรตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจ
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ประเด็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ/กิจกรรมอวกาศ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศที่เปนเรื่องคลื่นความถี่
และวงโคจรของประเทศไทยในปจจุบัน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดังนั้นจึง
ควรระบุขอบเขตการดําเนินการขององคการอวกาศ
แหงชาติใหชัดเจนวาจะกํากับดูแลในสวนที่ กสทช. 
ไมไดดูแลทั้งหมด เพื่อสรางความชัดเจนในบทบาท
และอํานาจหนาที่  ไม เพิ่ มกระบวนการทํางาน
ระยะเวลา และคาใชจ ายในการดํ าเนินงานให
ภาคเอกชน  ทั้งนี้ระยะเวลาในการดําเนินงานของ
องคการอวกาศและ กสทช. ควรสอดคลองกันเพื่อให
เกิดความสะดวกรวดเร็วไมเปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจการของเอกชน 
• นอกเหนือจากภารกิจการกํากับกิจการอวกาศของ
ประเทศแลว ภารกิจที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งที่ตอง
สงเสริมใหมีในกิจการอวกาศ คือ เรื่องการสงเสริมวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมดานอวกาศ การพัฒนาบุคลากร
ดานอวกาศ และการสงเสริมกิจการในอุตสาหกรรม
อวกาศของประเทศ ควรเปนหนวยงานปฏิบัติ 
(Operations) ที่มีหนาที่บูรณาการเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศของประเทศ เพื่อจะไดมีเปาหมายที่
ชั ด เจนในการวิ จั ยและพั ฒนาจะทํ า ให เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อสรางความเขมแข็งเปน 
Ecosystem ดานอวกาศที่มีศักยภาพตอบโจทยการ
เปนไทยแลนด  ๔.๐  ดั งนั้ นเรื่ องการส งเสริ ม
อุตสาหกรรมควรมีความชัดเจนในการดําเนินงาน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI 
• กิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับอวกาศในสวนของการ
ใหบริการดานภูมิสารสนเทศควรชัดเจนวามีเฉพาะจาก
ดาวเทียม เนื่องจากวาขอมูลภูมิสารสนเทศจาก
เทคโนโลยีอื่นดวยเกรงวาจะเปนภาระขององคการ
อวกาศมากกวาเรื่องสําคัญที่เปนเฉพาะดานอวกาศ 
และควรเพิ่มเติมประเด็นการใชประโยชนจาก
ดาวเทียม GNSS 
• ดานการบริหารงานขององคการอวกาศแหงชาติใน
สวนของคณะกรรมการนโนบายอวกาศแหงชาติควร

พิจารณาอนุญาตดวย 
• แกไขรางมาตรา ๖๖ เพิ่มเนื้อหา
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและ
พัฒนาการลงทุนดานอวกาศของ
ประเทศ โดยใหผูอํานวยการจัดให
มีมาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
การประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับอวกาศ 
• แกไขรางมาตรา ๗๕ เพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการเก็บกูวัตถุอวกาศ การ
ชวยเหลือนักบินอวกาศ รวมถึงการ
จัดการคาใชจาย  
• แกไขรางมาตรา ๗๗ เพิ่มเนื้อหา
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตองมีทักษะ ความรูความเชี่ยวชาญ 
และผานการฝกอบรม ตามหลัก 
เกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด  
• แกไขรางมาตรา ๘๔ และ ๘๕ เพิ่ม
รายละเอียดใหมีความชัดเจนในการ
กําหนดโทษเมื่อไมปฏิบัติตาม  
 



๕ 

 

ประเด็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
พิจารณาคุณสมบัติใหผูที่ เปนองคประกอบคณะ
กรรมการฯ สามารถสงเสริมและผลักดันการพัฒนา
ดานอวกาศของประเทศไดอยางเต็มที่ การมีนโยบายที่
ชัดเจนไมใหเปลี่ยนแปลงตามการเมือง องคการควรมี
ความเปนอิสระปราศจากการถูกแทรกแซง สามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสไดทุกระดับจะสงผลใหองคการ
อวกาศพัฒนาไดเต็มที่ ชวงเริ่มตนขององคการอวกาศ
แหงชาติมีประเด็นที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ 
หนาที่การรับผิดชอบตางๆ การกําหนดความผิดชอบ
และใหอํานาจการตัดสินใจแกผูปฎิบัติหนาที่จะชวย
ใหสามารถนําไปสูกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐที่เกี่ยวของไดอยางสมบูรณ เชน กรณีการ
บริหารสัญญาสัมปทานของดาวเทียม ไทยคม   

 
๕. การนําผลการรับฟงความเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดนําความเห็น/

ขอเสนอแนะ จากการรับฟงความเห็นทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติ  กิจการ
อวกาศ พ.ศ. .... ใหมีความถูกตอง เหมาะสมชัดเจน กอนเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป  
 
 

 
 
 
 


