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๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
   (๑) เพ่ือปรับปรุงกฎหมายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)          
ให้ครอบคลุมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง 
   (๒) เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ให้เป็น
หน่วยงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันเชิงนโยบาย การวิจัยพัฒนา 
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้สัมฤทธิ์ผล  
  (๓) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศจนถึงถึงขั้นนวัตกรรม ตลอดจนมีการน าต้นแบบการวิจัยและพัฒนาขยายผลไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ตาม
นโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ๑๐ ขั้นตอน ซึ่งในปัจจุบันสามารถด าเนินการถึงเพียงขั้นตอนที่ ๗ 
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 ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ  
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ด าเนินการโดยกองทัพ
และส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถด าเนินการได้ในขั้นด ารงสภาพ ซ่อมบ ารุง และแปรสภาพ ส่วน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการด ารงสภาพ
และการวิจัยต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การวิจัยหลักการและหลักนิยมทางทหาร
และมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหาร อีกท้ังมีปัญหาความต่อเนื่องของโครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการน าต้นแบบการวิจัยและพัฒนาไปขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม โดยประเด็นปัญหาที่ส าคัญเกิดจากการขาดการก าหนดนโยบายที่
ชัดเจน และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ การขาดเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนักพัฒนา รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการในรูปแบบส่วนราชการไม่เอ้ืออ านวยต่องานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 การด าเนินการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน เป็นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
หรือเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สภากลาโหมก าหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการด าเนิน
โครงการเพ่ือสร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์  และน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแขนงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีอ านาจเรียกเก็บค่าบริการในการด าเนินกิจการ
ต่างๆ และสามารถเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนที่
เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ ซึ่งการจัดตั้งสถาบันในรูปแบบองค์การ
มหาชนนั้นเพ่ือต้องการให้สถาบัน สามารถบริหารจัดการด้วยความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้มีความทันสมัยและ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยวิธีการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นบางส่วนจากผู้ผลิตต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
พบว่าการด าเนินการในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพระหว่าง
งานด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ โดยที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเปรียบเสมือนต้นน้ าและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเปรียบเสมือนปลายน้ าที่จ าเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้น เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสะสมและต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือคิดค้นนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้กองทัพมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึกและ
ส ารองสงครามตามแผนป้องกันประเทศ และสามารถส่งขายและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ตามความ
จ าเป็นโดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่จากวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งด าเนินการในฐานะเป็นส่วนราชการ และวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของสถาบัน 
ซึ่งด าเนินการในรูปแบบขององค์การมหาชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ ได้
ก าหนดเป็นหลักการไว้ว่า “ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก” จึงท าให้ระบบงาน
วิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่สามารถด าเนินการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
 ๑.๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) วัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถรองรับการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และภารกิจที่ได้รับ

/ วิจัย ... 
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มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตและจ าหน่าย ตลอดจนการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง  
  (๒) เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจรัฐในอันที่จะก าหนดให้สิทธิประโยชน์และยกเว้นข้อจ ากัดของ
กฎหมายอ่ืน เช่น การให้ได้รับยกเว้นอากรการน าเข้ายุทธภัณฑ์ การยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ การยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง การให้การรับรองผล
การทดสอบยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ที่ส านักงานทดสอบ เป็นต้น 
 ๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ  
 ร่างพระราชบัญญัติส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ได้ก าหนดมาตรการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ให้รองรับภารกิจที่ขยายออกไปใน
ด้านการผลักดันผลงานวิจัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิต
ยุทโธปกรณ์เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งจ าหน่าย  
  อย่างไรก็ดี การก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมไว้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการผลิตและจ าหน่าย ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ที่จะกระท าได้ แต่มิได้หมายความว่า
จะด าเนินการหารายได้เป็นหลักในลักษณะของรัฐวิสาหกิจ ส านักงานยังคงด าเนินภารกิจหลักในด้านการวิจัย
และพัฒนา และหากมีความต้องการที่จะน าผลงานวิจัยของส านักงานไปใช้ประโยชน์ ส านักงานจะได้ผลิตเพ่ือ
ใช้ประจ าการในกองทัพได้ตามความจ าเป็น อีกทั้งหากมีผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
ส านักงานอาจเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่น เพ่ือหารายได้เป็นกรณีๆ ไป   
  (๒) ก าหนดให้สิทธิประโยชน์แก่ ส านักงาน และกิจการของส านักงาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรน าเข้า การได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เป็นต้น 
  (๓) การก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส านักงาน ให้เป็นไปตามที่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดไว้เดิม 
เนื่องจากการด าเนินการโดยใช้องค์ประกอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 
  (๔) เนื่องจากภารกิจของส านักงานจ าเป็นต้องมีการน าเข้ายุทธภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ เครื่องจักร
และวัตถุดิบในการผลิตและสร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์อยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยสถานะของสถาบันที่มิได้เป็น    
ส่วนราชการเช่นเดียวกับเหล่าทัพจึงไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า เมื่อเทียบกับการน าเข้ายุทธภัณฑ์หรือ
ยุทโธปกรณ์ส าเร็จรูปที่ผู้น าเข้าขายให้แก่กองทัพกลับได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ท าให้การน าเข้ายุทธภัณฑ์หรือ
ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศมีราคาต้นทุนถูกกว่ายุทธภัณฑ์หรือยุทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตใช้ขึ้นเองในประเทศ 
ดังนั้นหาก ส านักงานได้รับสิทธิประโยชน์ในทางอากรขาเข้าเช่นเดียวกับกองทัพจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนส่งผลให้ราคาอาวุธยุทธภัณฑ์
หรือยุทโธปกรณ์ที่ส านักงานจะผลิตสู่หน่วยงานผู้ใช้ต่างๆ มีราคาถูก จึงควรน ามาตรการทางภาษีเข้ามาช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์และภารกิจของส านักงาน อย่างไรก็ดี แม้จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายว่า ในการเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดที่ไม่ใช่
กฎหมายภาษีอากร ไม่ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้ยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร แต่เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของการจัดตั้งส านักงาน จึงควรให้สถาบันได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

/ ส่วนราชการ ... 



๔ 
 
  (๕) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงเสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่คณรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม ในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 
 ๑.๕ ทางเลือกอ่ืนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 การแก้ไขวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๑.๖ เหตุผลที่ภารกิจนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้  
 เมื่อมีการตราร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย ท าให้กรอบวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่
ของส านักงานครอบคลุมภารกิจที่จะต้องด าเนินการทั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
สร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบการผลิตและจ าหน่าย ซึ่งส านักงานอาจด าเนินการเองโดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของส านักงานหรือส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยส านักงานเข้าไปร่วมทุน ถือหุ้น หรือ
เป็นหุ้นส่วน ซึ่งจะท าให้กิจการดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ผู้ท ำภำรกิจ 
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งการ
ด าเนินการตามภารกิจสมควรให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ท า เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ
ด้านความมั่นคงของรัฐ และควรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารจัดการได้คล่องตัว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๓. ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
 ๓.๑ ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ปัจจุบันสถาบันมีข้อจ ากัดหลายประการที่ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาถึงขั้นการผลิตและจ าหน่าย รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจรัฐในการยกเว้นกฎหมาย การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือท า
ให้ข้อจ ากัดเหล่านั้นหมดไปจึงจ าเป็นต้องมีการเสนอรา่งพระราชบัญญัตินี้ 
 ๓.๒ การใช้บังคับของกฎหมาย 
 บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับกับการบริหารและการด าเนินการของ
ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามร่างพระราชบัญญัตินี้ สามารถตอบสนองภารกิจ มีความต่อเนื่อง และ
ไม่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องออกกฎหมายอ่ืน ๆ มารองรับ 
 ๓.๓ สภาพบังคับของกฎหมาย 
 ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพอาณาเขตแห่งรัฐ เพียงแต่เป็นการก าหนดการด าเนินงานและการก ากับดูแลกิจการของ
ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามร่างพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
  


