
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

--------------------------------------------- 

 เพ่ือด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง สถำบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทป. ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอกระทรวงกลำโหมและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ โดยสรุปผลกำร

รับฟังควำมคิดเห็นได้ ดังนี้ 

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  

 ๓ วิธี คือ (๑) กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์ (๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ     

(๓) กำรส่งหนังสือสอบถำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง  

 รับฟังควำมคิดเห็น ๓ ครั้ง   

 (๑) กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์ ๑ วัน วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ อำคำรอิมแพค

ฟอรั่ม เมืองทองธำนี 

 (๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑๕ วัน ช่วงระหว่ำงวันที่ ๒ - ๑๙ มิถุนำยน 

๒๕๖๐ 

 (๓) กำรส่งหนังสือสอบถำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประมำณ ๓๐ วัน ช่วงระหว่ำงวันที่ ๕ มิถุนำยน ถึงวันที่ 

๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐  

๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 

 ครั้งที่ ๑  กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์ มีผู้เข้ำร่วมประชำพิจำรณ์ทั้งสิ้น ๑๖๑ คน จำกหลำยภำคส่วน ดังนี้ 

 ๑.  ส่วนรำชกำร ได้แก่ 

 ๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมฝนหลวงและกำรบิน

เกษตร  

 ๑.๒ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี: ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
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 ๑.๓ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม: กรมป่ำไม้ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่แวดล้อม กรม

อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

 ๑.๔ กระทรวงยุติธรรม: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมรำชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรม

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  

 ๑.๕ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

 ๑.๖ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี: กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ 

 ๑.๗ กระทรวงศึกษำธิกำร: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 ๑.๘ กระทรวงอุตสำหกรรม: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  

 ๑.๙ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ๑.๑๐ กระทรวงพลังงำน: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ส ำนักงำนนโยบำยและ

แผนพนักงำน 

 ๑.๑๑ กระทรวงมหำดไทย: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง กรมป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย  

 ๑.๑๒ กระทรวงกำรคลัง: กรมศุลกำกร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  

 ๑.๑๓ กระทรวงกลำโหม  

  ๑.๑๓.๑ กองทัพเรือ: ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพเรือ กรมกำรสื่อสำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศกองทัพเรือ 

  ๑.๑๓.๒ กองทัพบก: กรมยุทธกำรทหำรบก ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพบก 

  ๑.๑๓.๓ กองทัพอำกำศ: กรมยุทธกำรทหำรอำกำศ ศูนย์วิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ กรมกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศกองทัพอำกำศ 

  ๑.๑๓.๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม: ส ำนักนโยบำยและแผนกลำโหม กรมวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีกลำโหม ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร กรมพระธรรมนูญ กรมเสมียนตรำ  

 ๒.  รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัทอู่กรุงเทพ จ ำกัด บริษัทวิทยุกำรบิน

แห่งประเทศไทย จ ำกัด บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)  
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 ๓.  องค์กำรมหำชน จ ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 ๔.  สถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต  

 ๕.  ภำคเอกชน จ ำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) บริษัทชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ 

จ ำกัด บริษัท แทคเท็ค จ ำกัด บริษัท ท็อป เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท จีเอ็มอินท์ จ ำกัด  

 ๖.  ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชำกำร จ ำนวน ๒ คน ได้แก่ ดร.โยธิน มำนะบุญ นำยพีท น้อยอ่ ำ  

 ๗.  เจ้ำหน้ำที่สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จ ำนวน ๗๘ คน 

 ครั้งที่ ๒  กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยประกำศเชิญชวนให้รับฟังควำม

คิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ของ สทป. www.dti.or.th และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๙ 

มิถุนำยน ๒๕๖๐  

 ครั้งที่ ๓  กำรส่งหนังสือสอบถำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 ๑. กระทรวงกลำโหม 

 ๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 ๓. กระทรวงพำณิชย์  

 ๔. กระทรวงมหำดไทย 

 ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร  

 ๖. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ๗. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

 ๘. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

 ๙. กระทรวงกำรคลัง  

 ๑๐. กระทรวงอุตสำหกรรม (ไม่ได้รับกำรตอบกลับ) 

 ๑๑. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (ไม่ได้รับกำรตอบกลับ) 

 ๑๒. ส ำนักงบประมำณ (ไม่ได้รับกำรตอบกลับ) 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  

 หลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ และบทบัญญัติทุกมำตรำ 
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๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งค าชี้แจงเหตุผลราย

ประเด็น และการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย    

 ๕.๑ ผลจำกกำรท ำประชำพิจำรณ์  

 ส่วนใหญ่ของผู้แสดงควำมคิดเห็นจะเห็นชอบในหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เนื่องจำกกำรวิจัยและ

พัฒนำมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ และกำรวิจัยและพัฒนำจะน ำไปสู่กำรพ่ึงพำเทคโนโลยีของ

ตนเอง จะส่งผลดีต่อควำมมั่นคงของประเทศอย่ำงยั่งยืนและน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้ และเมื่อ

ผลงำนวิจัยสำมำรถพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรมป้องกันประเทศได้จริงก็จะเป็นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ

ยุทโธปกรณ์จำกต่ำงประเทศ อันจะเป็นกำรประหยัดงบประมำณและเป็นหลักประกันควำมมั่นคงในกำรจัดหำ

ยุทโธปกรณ์กรณีที่ต่ำงประเทศไม่ผลิตหรือขำยยุทโธปกรณ์ที่ประเทศไทยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ ซึ่งร่ำง

พระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้จะช่วยให้เกิดควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรด ำเนินของส ำนักงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์

กับอุตสำหกรรมป้องกันประเทศโดยตรง 

 ประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่  

 (๑) ควรพิจำรณำวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศหรือนวัตกรรมตำมร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... มำตรำ ๘(๑) ว่ำทับ

ซ้อนกับบทบำทหน้ำที่ของกองทัพหรือไม่ 

 (๒)  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรควรมำจำกหลำยภำคส่วน เพ่ือให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลใน

ตลอดจนกำรคำนอ ำนำจในกำรบริหำรงำนและเพ่ือไม่ให้ถูกแทรกแซงกำรบริหำรงำนจำกฝ่ำยกำรเมือง นอกจำกนี้

ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  มำตรำ ๑๘ ควรให้เฉพำะบุคคลที่มีสัญชำติ

ไทยเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็นกรรมกำรของสถำบันได้  

 (๓)  ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของเอกชนให้ชัดเจน ไม่ควรให้เอกชนได้รับสิทธิ

ประโยชน์มำกเกินไป 

 (๔) กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯเกี่ยวข้องกับอ ำนำจ หน้ำที่ ภำรกิจของหน่วยงำนหลำยภำคส่วน ควร

หำรือและท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนต่ำงๆให้เป็นที่เรียบร้อย 

 (๕)  ควรพิจำรณำหลักกำรขององค์กำรมหำชนที่ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรค้ำ หำก ำไร แต่กำรที่

ส ำนักงำนสำมำรถเข้ำถือหุ้น ร่วมทุน เป็นหุ้นส่วนกับเอกชนจะเข้ำลักษณะกำรท ำกำรค้ำหรือไม่ ควรศึกษำหลักกำร

ด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
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 (๖) แม้ สทป. จะเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของชำติ แต่ สทป. ควรพิจำรณำเพ่ิม

ภำพลักษณ์ด้ำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ด้วย ซึ่งควรจะสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ให้มี

ควำมทันสมัย  มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ปรับปรุงรูปแบบตึกและอำคำรให้มีควำมทันสมัย หรือด ำเนินกำรควบคู่

เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ กำรแสดง กำรจ ำลองต่ำง ๆ สร้ำงรำยได้ทำงอ้อมให้แก่องค์กร ไม่ควรยึดติดรูปแบบเดิม ถือ

เป็นกำรเปิดโฉมใหม่ขององค์กรภำยใต้พระรำชบัญญัติใหม่ 

 (๗) วัตถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ของ สทป. ที่สำมำรถด ำเนินกำรในลักษณะเชิงพำณิชย์ได้และอำจ

เป็นไปเพ่ือแสวงหำผลก ำไรในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบกำรเอกชน กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวนั้นต้องไม่เป็นกำร

จ ำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมหลักกำรของนโยบำยแข่งขันทำงกำรค้ำ 

 (๘)  กำรที่ สทป. ด ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ พ.ศ. .... และมีรำยได้ในเชิงพำณิชย์ สทป. ควรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสียภำษีให้ชัดเจน 

 ๕.๒ ผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระเบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่งหนังสือสอบถำม

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประกำศลงเว็บไซต์ 

๑. สทป. ๑. ในมำตรำ ๒๑ (๘) ทดสอบและรับรองผลกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำนยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ ไม่
แน่ใจว่ำซ้ ำซ้อนกับงำนที่มีในกองทัพหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เมื่อส ำนักงำนท ำหน้ำที่ทดสอบ และรับรองผลกำร
ทดสอบ แต่สำมำรถรับ  " (๔)  เงิน อุดหนุนจำก
ภำคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจำกต่ำงประเทศ

๑. กำรทดสอบและรับรองผลกำรทดสอบ
มำตรฐำนยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นไป
ตำมกำรก ำหนดของ กมย.แต่ละเหล่ำทัพ 
ส่วนกำรทดสอบและรับรองผลกำร
ทดสอบมำตรฐำนยุทโธปกรณ์และ
ยุทธภัณฑ์ของ สทป. เป็นกำรรับรองผล
ว่ำ ยุทโธปกรณ์ชิ้นนั้นๆ เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ให้ สทป. ทดสอบหรือไม่ เช่น 
ISO NATO Standard และ สทป.เป็น
เพียงผู้รับรองผลกำรทดสอบ verified 
เท่ำนั้น ไม่ใช่ certificated อย่ำงเช่นกำร
ทดสอบและรับรองผลของ กมย. เหล่ำทัพ 
๒. ไม่ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน กำร
ด ำเนินกำรเร่ืองกำรทดสอบของส ำนักงำน
จะต้องมีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง  
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 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและเงินหรือทรัพย์สินที่มี
ผู้บริจำคหรือมอบให้" ตำมมำตรำ ๒๖ (๔) เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หรือไม่  
๓. มำตรำ ๔๑ (๓) ถ้ำจะให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนเต็ม
เ ว ล ำ  " ค ว ร "  เ พิ่ ม ข้ อ ค ว ำ ม  " ห้ ำ ม "  ก ำ ร เ ป็ น 
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรอ ำนวยกำร อนุกรรมกำร 
ในหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ไม่เห็นด้วยกับ บทเฉพำะกำล มำตรำ ๔๕  : ควรให้
มีกำรประเมินควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์เทียบต่อ
ต ำแหน่งงำน ตำมระบบ Competency Model ของ
เจ้ำหน้ำที่สถำบันเดิม และให้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
(๑) กลุ่มที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ไม่โอนเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน และให้จ่ำยค่ำชดเชย  
(๒) กลุ่มที่ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข คือ ต้องปรับเปลี่ ยน
ต ำแหน่งงำน และหรือหน้ำที่ แล้วให้โอนเปลี่ยนหน้ำที่
ตำมผลกำรประเมิน  
(๓) กลุ่มที่ผ่ำนกำรประเมินแบบไม่มีเงื่อนไข ให้โอนไป
เป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน  
โดยกลุ่มที่ ๒-๓ ให้สิทธินับเวลำต่อเนื่อง 

 
 
 
๓ .  ก ร ณี ที่ ห น่ ว ย ง ำ น ข อ ง รั ฐ เ ชิ ญ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น เ ป็ น ก ร ร ม ก ำ ร ห รื อ
อนุกรรมกำรต่ำงๆ เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอีกบทบำทหนึ่ง 
ซึ่งหำกผู้ปฏิบัติงำนนั้นเป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ ย่อมส่งผลดี
ต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐโดยรวม ส่วน
กำรเป็นกรรมกำรในภำคเอกชน ไม่ว่ำจะ
เป็นกรรมกำรในนิติบุคคลใด ย่อมเป็น
สิทธิของผู้ปฏิบัติงำนนั้น หำกผู้ปฏิบัติงำน
นั้นปฎิบัติหน้ำที่รำชกำรเต็มเวลำตำม
ระเบียบที่ ก ำหนดและไม่กระทบต่อ
กิจกำรหรือวัตถุประสงค์ของสถำบัน 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น นั้ น ย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร
ประกอบอำชีพหรือด ำเนินธุรกิจดังกล่ำว
ได้ 
๔. กำรประเมินผล ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่
หรือลูกจ้ำงของสถำบันฯ หรือส ำนักงำน 
จะมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินที่
ชัดเจนอยู่ แล้ ว หำกผู้นั้นไม่ผ่ ำนกำร
ประเมิน ย่อมต้องถูกด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด จึงไม่
จ ำเป็นต้องมีกำรประเมินเพื่อคัดคนออก
ในเวลำที่จะตั้งส ำนักงำนด้วย    
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 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๒. เจ้ำหน้ำที่

มหำวิทยำลยั   
เกษตรศำสตร์ 

๑. อยำกให้ลดข้อจ ำกัดด้ำนอำยุ เพรำะวัยรุ่นใน
ปัจจุบันก็มีคนสนใจเเละมีเเนวคิดด้ำนอำวุธดีๆอยู่ไม่
น้อย เห็นด้วยกับกำรเเก้ไขครั้งนี้ เเละอยำกให้พัฒนำ
เเละมีกำรจัดซื้อมำใช้งำนจริงๆ ไม่ใช่ปล่อยหำยไปกับ
กำลเวลำ ประชำชนที่สนใจติดตำมเร่ืองนี้อยู่ตลอด 
 
 
๒. อยำกให้ตัดเงื่อนไขในกำรจัดซื้อบำงอย่ำงออก เช่น 
ต้องมีประจ ำกำรในประเทศผู้ผลิตออก เเละชดเชยด้วย
กำรตรวจสอบคุณภำพเข้มข้นมำกขึ้น 

๑. ตำมร่ำงพระรำชบัญญตัิฯ มำตรำ ๔๑ 
(๒) ก ำหนดคุณสมบัติด้ำนอำยุของ
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงอยู่ที่ ๑๘ – ๖๐ ปี
บริบูรณ์ มีควำมเหมำะสมอยู่แลว้ กำร
จ้ำงงำนผู้มีอำยุต่ ำกวำ่ ๑๘ ปี เข้ำข่ำยกำร
จ้ำงแรงงำนเด็ก ซึ่งขัดกับกฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองแรงงำน  
๒.ข้อคิด เ ห็นนี้ ไม่อยู่ ในร่ำ งพระรำช 
บัญญัติฯ 

ข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรส่งหนงัสือถำมไปยังหน่วยงำน 
๓. กระทรวง 

มหำดไทย 
เห็นชอบตำมร่ำงพระรำชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. .... 

 

๔. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำร

ลงทุน 

เห็นชอบตำมร่ำงพระรำชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. .... ที่เสนอเนื่องจำกเป็นกฎหมำยที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นกำร
ส่ ง เ ส ริ ม ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร แ ข่ ง ขั น ใ น
ภำคอุตสำหกรรมป้องกันประเทศเพื่อน ำไปสู่กำรพึ่งพำ
ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ป้องกันประเทศในเชิงพำณิชย์ต่อไป 

 

๕. กระทรวง
พำณิชย ์

๑. เห็นควรบูรณำกำรเรื่องกำรวิจัยและนวัตกรรม
เทคโนโลยีป้องกันประเทศข้ำงต้นกับนโยบำยกำรวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชำติ เพื่อบูรณำกำรทิศทำงนโยบำย
และงบประมำณด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
 
๒. เห็นควรให้ควำมส ำคัญกับ “กลไกตลำด” และ 
“ควำมเท่ำเทียมของกฎหมำยที่มุ่งเน้นให้ภำคเอกชน
เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหรรมและได้รับ
ประโยชน์จำกกำรส่งเสริมตำมกฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียม

๑. กำรด ำเนินกำรวิจัยของ สทป. มีแผน
ยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งแผนดังกล่ำว 
สทป. ได้วิ เครำะห์เพื่อบูรณำกำรกับ
นโยบำยด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ  เพื่ อ ใ ห้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติด้วย  
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ วัตถุประสงค์ข้อ
หนึ่ ง  คือ ส่ ง เสริมและสนับสนุนกำร
ด ำ เนินกิจกำรอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศของภำคเอกชน ให้สำมำรถสนอง



- ๘ - 
 

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม เสรี และ
มีประสิทธิภำพตำมหลักสำกล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมภำพรวมในที่สุด ส ำหรับภำครัฐมีบทบำท
สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้ภำคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำกมำตรำ ๒๕ ที่ก ำหนดให้น ำมำตรำ ๒๓ (ได้รับ
กำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมยุทธภัณฑ์ กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนผลิตอำวุธ
ของเอกชน กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนอุตสำหกรรม และ
กฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระ เบิด )  และมำตรำ  ๒๔ ( ใ ห้น ำ เข้ ำยุทธภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ ใช้ในกำรวิจัย 
พัฒนำและกำรผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ ได้รับยกเว้น
อำกรขำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร) 
มำใช้บังคับแก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น กิจกำรที่ส ำนักงำน 
เข้ำร่วมทุน ถือหุ้น และให้นิติบุคคลดังกล่ำวเป็น
กิจกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไข
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน เห็นควรให้
มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรร่วมทุนกับส ำนักงำนที่เปิด
กว้ำง ชัดเจน และมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อประโยชน์
สูงสุดในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและควำมมั่นคงของ

ควำมต้องกำรใช้อำวุธยุทโธปกรณ์และ
ยุทธภัณฑ์ของกองทัพเพื่อกำรพึ่ งพำ
ตนเอง และมีศักยภำพในกำรส่งออกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของกิจกำร
อุตส ำหกรรมป้ อ ง กั นป ระ เทศ โ ดย
ภำคเอกชน ซึ่งในระยะแรก จ ำเป็นต้อง
ก ำหนดให้เอกชนเฉพำะรำยที่ เข้ำร่วม
ด ำ เนินกิจกำรกับส ำนั กงำน ได้ สิทธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ ก่ อ น  เ พ ร ำ ะ กิ จ ก ำ ร
อุตสำหกรรมป้องกันประเทศเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับควำมมั่นคง โดยไม่ได้กีดกันหรือ
เลือกปฏิบัติกับรำยใด เพรำะเอกชนที่
สนใจและมีศักยภำพก็สำมำรถร่วมด ำเนิน
กิจกำรกับส ำนักงำนได้ 
๓.  เมื่อพระรำชบัญญัติใช้บังคับแล้ว 
ส ำนักงำนจะก ำหนดหลักเกณฑ์ร่วมทุน
โดยค ำนึงถึงข้อพิจำรณำดังกล่ำว เพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
อุตสำหกรรมและควำมมั่นคงของประเทศ
จำกกำรได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
ประเทศจำกกำรได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำว 
๔. เห็นควรวำงกฎ ระเบียบที่เข้มงวด และก ำหนดโทษ
ที่ร้ำยแรงเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล และ
ยุท โธปกรณ์  โดย เฉพำะกิ จกำรที่ มี ร่ วมทุนกับ
ภำคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. เห็นควรน ำรำยได้มำค ำนวณภำษี และน ำส่ง
กระทรวงกำรคลัง โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
เชิงพำณิชย์ 
๖. เห็นควรให้ควำมส ำคัญกับตลำดเพื่อนบ้ำน (CLMV) 
เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมได้เปรียบด้ำนเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้ำน อีกทั้งมีท ำเล
ที่ตั้งชำยแดนติดกัน เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนกำรค้ำและ
ควำมมั่นคง และเพื่อควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงประเทศ 
CLMVT 

 
๔. หำกมีกำรรั่วไหลของข้อมูล กรณีอำจ
เป็นควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับของ
ทำงรำชกำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ซึ่งบัญญัติไว้เป็นควำมผิดแล้ว หรือหำก
กรณีท ำใ ห้ เกิดควำมเสียหำยแก่ทำง
รำชกำรกรณีอำจเป็นกำรละเมิดตำม
กฎหมำยแพ่ ง ส่ ว นกำ รรั่ ว ไ หลของ
ยุทโธปกรณ์  หำก เป็นกำรกระท ำที่
นอกเหนือจำกระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่
ส ำนักงำนก ำหนด ควรมีกำรก ำหนดโทษ
ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ต ำ ม
พระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  
๕. รำยได้ที่ได้มำจะน ำมำใช้ในกำรด ำเนิน
ภำรกิจกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของ
ส ำนักงำนต่อไป  
๖. เป็นไปตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลที่
เน้นควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน
เป็นล ำดับแรก 

๖. กระทรวง   
กลำโหม 

หำกร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับจะเป็น
ประโยชน์ต่ อกำรสนับสนุนส่ ง เสริมและพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทค โน โลยีป้ อ งกั นประ เทศและ
อุตสำหกรรมป้องกันประเทศให้สำมำรถต่อยอด
ผลงำนวิจัยและพัฒนำไปจนถึงขั้นกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศใน
อนำคต ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวง 
กลำโหมและข้อสังเกตของสภำกลำโหมเมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ รวมถึงนโยบำยของรัฐบำล แผน

- กรณียกเว้นไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมยุทธภัณฑ์ แม้ส ำนักงำนจะไม่
อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติดังกล่ำว แต่ 
ส ำนักงำนมีระเบียบและแนวปฏิบัติ
เ กี่ ย วกั บกำรควบคุ มยุท ธภัณฑ์  ซึ่ ง
ระเบียบและแนวปฏิบัติดังกล่ำวสำมำรถ
ก ำหนดมำตรกำรควบคุมยุทธภัณฑ์ได้
อย่ำงเพียงพอ 
- ส่วนกรณีไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยอ่ืนนั้น



- ๑๐ - 
 

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติด้วย  
แต่อย่ำงไรก็ดีร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้รับกำร
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
ยุทธภัณฑ์ กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนผลิตอำวุธของ
เอกชน กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนอุตสำหกรรม และ
กฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน จึงควรก ำหนดมำตรกำรที่
เพียงพอในกำรควบคุมเรื่องดังกล่ำวด้วย 

เป็นเพียงกำรยกเว้นขั้นตอนหรืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกบั
อุตสำหกรรมป้องกันประเทศเท่ำนั้น มิได้
กระทบต่อกำรด ำเนินกำรในด้ำนอ่ืน  

๗. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
พัฒนำระบบ

รำชกำร 

๑. กำรที่  สทป. เป็นหน่วยงำนของรัฐในรูปแบบ
องค์กำรมหำชน เ อ้ืออ ำนวยให้ด ำ เนินกำรตำม
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมป้องกันประเทศตำมวัตถุประสงค์ใน
มำตรำ ๗ (๑) แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 
๒๕๕๒ ประกอบมำตรำ ๘ (๖) สำมำรถเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำรใน
กำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำที่คณะกรรมกำร สทป. ก ำหนด 
นอกจำกนี้ยังไม่ต้องส่งรำยได้ไปยังกระทรวงกำรคลัง
ตำมมำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๘ (๕) สำมำรถเข้ำร่วมทุน
กับนิติบุคคลอ่ืนในกิจกำรทีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ 
สทป. 
 
๒. กรณีกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์และยกเว้นข้อจ ำกัด
ของกฎหมำยอ่ืนไว้ในร่ำง พ.ร.บ. อำจเป็นกำรก ำหนด
ที่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙ สิงหำคม 
๒๕๔๙ เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรเสนอกฎหมำยข้อ ๑.๒ กำร

๑. แม้บทบัญญัติดังกล่ำวจะให้อ ำนำจ 
สทป. ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำ
บ ำรุง ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำรในกำร
ด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ แต่
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำร
มุ่งแสวงหำก ำไรหรือกระท ำกำรในเชิง
พ ำ ณิ ช ย์  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ จ ำ กั ด ต ำ ม
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 
๒๕๔๒ แต่เมื่อวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
ส ำนักงำนตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
ก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ
สู่ อุตสำหกรรมป้องกันประเทศในเชิง
ควำมมั่ นคงและ เชิ งพำณิชย์  จึ ง ไ ม่
สำมำรถด ำเนินกำรโดยอำศัยพระรำช
กฤษฎีกำฯ ได้ 
๒. มติคณะรัฐมนตรีมิได้มีสถำนะเป็น
กฎหมำย คงมีผลเป็นเพียงกำรถือปฏิบัติ
ในส่วนรำชกำร หรืออำจมีผลไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎหมำยหรือออก
กฎหมำยต่อไป1 

                                           
1 ถำม-ตอบเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี เล่ม ๑ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี http://www.soc.go.th/acrobat/QA1.pdf 



- ๑๑ - 
 

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
เสนอร่ำงกฎหมำยในเร่ืองใดที่ไม่ใช่กฎหมำยภำษีอำกร 
ไม่ให้มีบทบัญญัติก ำหนดให้ยกเว้นภำษีอำกรตำม
กฎหมำย ประกอบพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ภำค ๔ ประเภทที่  ๑๓ ก ำหนดให้
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทำงรำชกำรเป็นของที่ได้รับยกเว้น
อำกร ทั้งนี้ ภำรกิจของ สทป. ที่ต้องด ำเนินกำรร่วมกับ
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน อำจจะไม่สำมำรถได้รับกำร
ยกเว้นภำษีอำกรได้ทั้งหมด 
 
๓. กรณีกำรยกเว้นกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
ยุทธภัณฑ์ สทป. สำมำรถด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดยุทธภัณฑ์ของ สทป. ที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมยุมธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. กรณีที่ประสงค์จะขอยกเว้นไม่ต้องส่งเงินคืนคลัง 
มำตรำ ๑๐ ก ำหนดไว้แล้ว 
 
๕. กรณีกำรรับรองผลกำรทดสอบยุทโธปกรณ์และ
ยุทธภัณฑ์ สทป. สำมำรถเพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ให้กำรรับรองไว้ในร่ำง พรฎ.จัดตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของ สทป. 
 
๖. หลักกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชนตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๐ ได้ก ำหนดไว้ว่ำ กำรจัดตั้ง
องค์กำรมหำชนโดยทั่วไปให้จัดตั้งตำม พระรำชบัญญัติ
องค์กำรมหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำรตรำเป็นพระรำช
กฤษฎีกำ เว้นแต่องค์กำรมหำชนนั้นจ ำเป็นต้องใช้
อ ำนำจรัฐฝ่ำยเดียวอันกระทบต่อสิทธิ เสรีภำพของ
บุคคล กรณีกำรจัดตั้งกองทุนซึ่งยกเว้นกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยเงินคงคลัง หรือกรณี
กำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำของรัฐซึ่งต้องประสำท
ปริญญำบัตร จึงให้ตรำเป็นพระรำชบัญญัติเฉพำะได้ 

นอกจำกนี้ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เป็นกิจกำรซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่ำกิจกำร
อ่ืน เพรำะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับควำม
มั่นคงของชำติ กำรที่ เอกชนจะเข้ำมำ
ประกอบธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้ำงยำก จึง
มี ค ว ำ มจ ำ เ ป็ นที่ จ ะ ต้ อ ง ยก เ ว้ น มติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เพรำะหำกไม่ได้
รับกำรยกเว้ น ใน เรื่ อ งภำษี  ย่ อม ไม่
สำมำรถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้   
๓. สทป. สำมำรถด ำเนินกำรได้ แต่ไม่ได้
รวมถึงกิจกำรที่ สทป. เข้ำร่วมทุน ถือหุ้น 
เป็นหุ้นส่วน 
 
๔. เมื่อพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สทป. มี
บทบัญญัติเช่นว่ำนั้น ในพระรำชบัญญัติ
ฉบับใหม่จึงต้องบัญญัติไว้เช่นเดียวกัน 
๕. สำมำรถก ำหนดได้ แต่ด้วยสถำบันฯ 
ก ำลังด ำเนินกำรเสนอร่ำงกฎหมำยขึ้น
ใหม่ทั้งฉบับ จึงได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
หน้ำที่และอ ำนำจในส่วนนี้ด้วยในครำว
เดียว 
๖. กำรปรับปรุงร่ำงกฎหมำยของ สทป. 
เป็นไปเพื่อรองรับภำรกิจที่เพิ่มขึ้นตำมที่
ได้รับมอบหมำย ซึ่ งมีกำรยกเว้นกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยบำงฉบับและให้สิทธิ
พิ เศษบำงประกำร จึ งต้องตรำ เป็น
พระรำชบัญญัติเฉพำะ 
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 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๘. กระทรวง

วิทยำ 
ศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑. เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่
ก ำหนดให้มีส ำนักงำนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่ง
เป็นหน่วยงำนในรูปแบบองค์กำรมหำชนตำมกฎหมำย
เฉพำะ ในส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงกลำโหมที่
ต้องกำรให้มีหน่วยงำนบูรณำกำรในกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสำหกรรมป้องกันประเทศเพื่อควำมมั่นคง 
รวมถึงต่อยอดผลกำรวิจัยและพัฒนำไปถึงขั้นกำรผลิต
และจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์แล้ว 
๒. มำตรำ ๓ บทนิยำมค ำว่ำ “เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ” หมำยควำมว่ำ วิทยำกำรในกำรน ำองค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ที่มีอยู่หลำกหลำยแขนงมำ
ประยุกต์ใช้ ...” นั้น ควรพิจำรณำตัดค ำว่ำ “ด้ำน
วิทยำศำสตร์” ออก เนื่องจำกเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศน่ำจะมีลักษณะเป็นสหวิทยำกำร ดังนั้น จึงมี
ศำสตร์ อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกวิทยำศำสตร์เข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น วิศวกรรมศำสตร์ สำรสนเทศน์
ศำสตร์ เป็นต้น หรืออำจก ำหนดบทนิยำมในลักษณะที่
เป็นกำรน ำสหวิทยำกำรควำมรู้แขนงต่ำง ๆ มำใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรป้องกันประเทศ  
๓. มำตรำ ๕ ควรพิจำรณำก ำหนดให้มีกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง อย่ำงน้อย ๑ ท่ำน มำ
จำกผู้ ทรงคุณวุฒิด้ ำนกำรวิจั ย  กำรพัฒนำและ
นวัตกรรม แทนกำรใช้ค ำว่ำ “หรือ” เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศเกิดประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ปรับแก้ไขข้อควำมตำมข้อสังเกตแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. กำรใช้ค ำว่ำ “หรือ” มีควำมเหมำะสม
ดีแล้ว เพื่อให้เปิดกว้ำง ไม่จ ำเพำะเจำะจง
จนเกินไป  
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 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๙. ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร
พัฒนำ

เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำต ิ

องค์ประกอบคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ หำกมีกำรพิจำรณำแต่งตั้ ง เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็น
คณะกรรมกำรฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรก ำหนด
นโยบำยและเป้ำหมำยงำนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ เนื่องจำกเป็น
ประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดทิศทำงให้
สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรพัฒนำประเทศใน
ระยะยำยว รวมทั้งต้องมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศ
ที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อ
ร่วมด ำเนินกำรศึกษำวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรนโยบำยฯ 
ครอบคลุมด้ำนเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ
ที่เก่ียวกับควำมมั่นคงแลว้ 

๑๐. กระทรวง 
กำร

ต่ำงประเทศ 

๑. กระทรวงกำรต่ำงประเทศไม่ขัดข้องต่อกำรจัดท ำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติเพื่อปรับเปลี่ยนสถำนะของสถำบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) ให้เป็น
ส ำนักงำนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่วนกำร
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญตัิควรค ำนึงถึงภำรกิจของ
ไทยในมิติระหว่ำงประเทศ ดังนี้ 
๑.๑ ข้อมติคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ 
(UNSC) ที่ก ำหนดมำตรกำรลงโทษรำยประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรกำรห้ำมน ำเข้ำ -ส่งออกอำวุธและ
ยุทโธปกรณ์มำจำก-ไปยังเกำหลีเหนือ อิหร่ำน ฯลฯ 
กระทรวงกลำโหมจึงควรพิจำรณำให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรก ำกับดูแล และกำรมีมำตรกำรควบคุม/ตรวจสอบ
กำรด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ อย่ำงรัดกุม เพื่อป้องกันกำร
ด ำเนินกำรที่ขัดต่อมติ UNSC ทั้งนี้ แม้ว่ำมำตรำ ๒๓ 
ของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะระบุกำรยกเว้นกำร
ปฏิบัติ ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรควบคุม
ยุทธภัณฑ์ต่ำง ๆ แต่กำรด ำเนินกำรตำมข้อมติ UNSC 
เป็นพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยต้องปฏิบัติตำม  
๑.๒  ภำคีสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำอำวุธ (Arms 

๑. เป็นพันธะที่ต้องปฏิบตัิตำมพนัธกรณี
ระหว่ำงประเทศ 
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 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
Trade Treaty – ATT) ที่ไทยก ำลังพิจำรณำเข้ำเป็น
ภำคี  ซึ่ งกำรด ำ เนินกำรตำมพันธกรณีของ ATT 
ก ำหนดให้รัฐภำคีต้องก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และ
จัดท ำรำยงำนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรค้ำอำวุธ
ระหว่ำงประเทศ อำทิ กำรส่งออก กำรน ำเข้ำ กำรผ่ำน
แ ด น  ก ำ ร ถ่ ำ ย ล ำ  ก ำ ร เ ป็ น น ำ ย ห น้ ำ  ดั ง นั้ น 
กระทรวงกลำโหมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
ศึกษำรำยละเอียด ก ำหนดระบบควบคุมและมำตรกำร
ก ำกับดูแลไม่ให้อำวุธดังกล่ำวถูกน ำไปใช้อย่ำงผิด
กฎหมำย และป้องกันกำรเบี่ยงเบนปลำยทำงอำวุธไป
ยังผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือน ำไปใช้ในทำงที่ผิด และ
เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ไทย
สำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีได้อย่ำงสมบูรณ์เมื่อเข้ำ
เป็นภำคี 
๒. ในกำรด ำเนินกำรของ สทป. ด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ควรมี
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับสภำนโยบำย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ซึ่งได้รับกำรจัดตั้งขึ้นตำม
ค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๖๒/๒๕๕๙ 
และควรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนโยบำยวิจัยฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กำรด ำเนินกำรวิจัยของ สทป. มีแผน
ยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งแผนดังกล่ำวได้
วิเครำะห์เพื่อบูรณำกำรกับนโยบำยด้ำน
กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติด้วย 
 

๑๑. กระทรวง 
กำรคลัง 

ไม่ขัดข้องในหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติฯ  เนื่องจำก
ตำมมำตรำ ๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะวิทยำกำร
แขนงต่ำงๆ ให้เกิดควำมรู้ กำรพัฒนำ และนวัตกรรม 
เพื่ อ ค ว ำม เ ข้ ม แข็ ง ขอ งสั ง คมและ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง
ควำมสำมำรถของคนในชำติ โดยปรับปรุงกฎหมำย 
โครงสร้ำง และระบบงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศและอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 
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 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
ปรับเปลี่ยนสถำนะของสถำบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกลำโหม ให้มี
ประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรร่วมกัน
เชิงนโยบำย กำรวิจัยพัฒนำและอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศ และพัฒนำศักยภำพของประเทศในด้ำนกำรวิ
จับพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จนถึงขั้นนวัตกรรม น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองด้ำน
ยุทโธปกรณ์ตำมนโยบำยของรัฐบำลได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้กำรวิจัยและพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศมีควำมเข้มแข็ง อันจะเป็น
กำรส่งเสริมควำมสำมำรถของประเทศในด้ำนดังกล่ำว
และก่อให้เกิดควำมมั่นคงของประเทศยิ่งขึ้น  
แต่อย่ำงไรก็ดี กระทรวงกำรคลังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อ
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ดังนี้  
๑. มำตรำ ๒๔ ที่ก ำหนด “ให้กำรน ำเข้ำยุทธภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกำรวิจัย กำร
พัฒนำ และกำรผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของ
ส ำนักงำนตำมมำตรำ ๒๑ (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้น
อำกรขำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร” 
นั้น มีควำมเห็นว่ำ สถำบันฯ มีสถำนะเป็นองค์กำร
มหำชน มิได้ถูกก ำหนดให้อยู่ภำยใต้กำรจัดระเบียบ
บริหำรรำชกำรส่วนกลำง ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วน
ภูมิภำค หรือระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
มิได้เป็นส่วนรำชกำรภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรของ
กระทรวงกลำโหม กรณีสถำบันฯ จึงไม่อยู่ในข่ำยที่จะ
ได้รับยกเว้นอำกรศุลกำกรส ำหรับของตำมบัญชีท้ำย
พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภำค 
๔ ประเภท ๑๓ ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทำงรำชกำรได้ ตำมที่
กระทรวงกำรคลังโดยกรมศุลกำกรได้มีหนังสือที่ กค 
๐๕๑๘/๑๔๐๔๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ไปยัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ด้วยเหตุที่ สทป. ไม่ได้รับยกเว้นอำกร
ขำเข้ำดั งกล่ ำว จึ งจ ำ เป็นต้องขอให้
ส ำนักงำนตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ได้รับ
ยกเว้นอำกรศุลกำกร หรือลดอัตรำกำกร
ศุลกำกรเป็นศูนย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนใน
กำรด ำ เนินกำร และช่วยส่ง เสริมให้
ภำรกิจกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมป้องกัน
ประ เทศสั ม ฤทธิ์ ผ ล  มิ เ ช่ น นั้ น แล้ ว 
อุตสำหกรรมป้องกันประเทศย่อมเกิดได้
ยำกมำในประเทศไทย เพรำะไม่ใช่กิจกำร
ที่จะสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย จึงควรต้อง
ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเป็นส ำคัญ    
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
กระทรวงกลำโหม เพื่อแจ้งผลกำรพิจำรณำในประเด็น
ดังกล่ำวแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจำกมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำช
ก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ ก ำหนดให้
รัฐมนตรีกระทรวงกำรคลังโดยควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศยกเว้นอำกรส ำหรับ
ของใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ
หรือเพื่อควำมผำสุกของประชำชนหรือเพื่อควำมมั่นคง
ของประ เทศซึ่ ง เป็ น เ รื่ อ ง ใน เชิ ง น โยบ ำยของ
กระทรวงกำรคลังที่จะก ำหนดให้ของใดบ้ำงได้รับกำร
ยกเว้นอำกรศุลกำกร ดั งนั้น  จึงขอให้สถำบันฯ 
พิจำรณำทบทวนมำตรำ ๒๔ แห่งร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
อีกครั้งหนึ่ง  
๒. กำรระบุข้อก ำหนดกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำวนั้น เห็นควรยืนยันแนวทำง
ปฏิบัติในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ ที่ระบุ
ว่ำ “กำรเสนอร่ำงกฎหมำยในเรื่องใดที่ไม่ใช่กฎหมำย
เก่ียวกับภำษีอำกร ไม่ให้มีบทบัญญัติก ำหนดให้ยกเว้น
ภำษีอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร” เพื่อให้
กำรบูรณำกำรในกำรก ำกับดูแลกำรยกเว้นภำษีอำกร
ในทำงปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
๓. เห็นควรทบทวนเรื่องอ ำนำจในกำรกู้ เงินของ
ส ำนักงำน ตำมมำตรำ ๒๒ (๓)  เนื่ องจำกกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันฯ ควรได้รับกำรพิจำรณำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ที่ ผ่ ำ นมำ  อุตสำหกรรมป้องกั น
ประเทศไม่พัฒนำเท่ำที่ควร เนื่องจำกผู้
ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศไม่สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำกับ
ต่ำงประเทศได้ เพรำะยุทธภัณฑ์ที่น ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศได้รับยกเว้นอำกรน ำเข้ำ 
ในขณะที่ถ้ำน ำชิ้นส่วนเข้ำมำเพื่อผลิตใน
ประเทศไทยไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ 
ผู้ประกอบกำรจึงมีต้นทุนที่สูงกว่ำ อีกทั้ง
ในต่ำงประเทศ รัฐบำลสนับสนุนกิจกำร
ประเภทนี้โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ เช่น ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี
เงินได้นิติบุคคล เป็นต้น จึงท ำให้ต้นทุน
กำรผลิตต่ ำ และมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน สถำบันฯ จึงเสนอให้ก ำหนด
ไว้โดยกฎหมำยเนื่องจำกเป็นปัจจัยส ำคัญ   
๓. เรื่องกำรกู้ยืมเงิน สถำบันฯ ก ำหนด
เพื่อรองรับหน้ำที่และอ ำนำจไว้ ซึ่งเรื่องนี้
ไม่ใช่หลักกำรใหม่ แต่เป็นหลักกำรที่มีอยู่



- ๑๗ - 
 

 หน่วยงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
สนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐบำลผ่ำนกระบวรกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องเพิ่มอ ำนำจให้ส ำนกังำนฯ สำมำรถกู้ยืม
เงินได้เองตำมมำตรำ ๒๒ (๓)  
๔. ประเด็นอ ำนำจของส ำนักงำนฯ ตำมร่ำงมำตรำ ๒๒ 
(๖) แห่งร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ซึ่งก ำหนดอ ำนำจของ
คณะรัฐมนตรีในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเข้ำร่วมทุน 
หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคล หำกกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวเป็นกรณีที่ต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถำบันฯ จะต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำร
ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวด้วย   

แล้วตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
 
๔. หำกเป็นกรณีที่ต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส ำนักงำน 
ย่อมต้องปฏิบัติตำม  

๑๒. กระทรวง
อุตสำหกรรม 

----- ไม่ได้รับกำรตอบกลับ 

๑๓. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตร ี

----- ไม่ได้รับกำรตอบกลับ 

๑๔ ส ำนัก
งบประมำณ 

----- ไม่ได้รับกำรตอบกลับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- จ ำเป็นมำกเพื่อที่จะให้ได้พึ่งตนเองลดกำรจัดหำยุทโธปกรณ์จำกภำยนอกซึ่งค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง ควรมีโรงถลุง

เหล็กเพิ่มเพื่อผลิตยำนเกรำะ 
- สมควรให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำที่ยั่งยืน พึ่งพำตนเองได้ 
- ถ้ำไม่มีกำรแข่งขันก็ไม่พัฒนำ 
- เรำจะได้ผลิตอำวุธเอง 
- เป็นสถำบันวิจัยก็ดี แต่กำรผลิตเพื่อใช้งำนควรมีส่วนที่เป็นเอกชนมำก ๆ จะดีกว่ำ 
- สนับสนุน กำรท ำเองใช้เองดีกว่ำซื้อจำกชำติอื่น อีกทั้งยังประหยัดงบมำณ ส่วนงบประมำณที่เหลือจะได้น ำไปวิจัย

ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น 
- ขอสนับสนุน ร่ำงพระรำชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศฉบับนี้ 

 


