
การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 

 

 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ที่ได้
จัดท าขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้เกี่ยวข้องในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อรัฐ ผลกระทบด้านการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา และผลกระทบเชิงลบ 
โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ได้รวบรวมประเด็นและน าผลสรุปจาก
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้ด าเนินการมาเป็น
ระยะนับแต่การจัดท าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป  

ส่วนที่ ๑ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ   

ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์จะได้ใช้ยุทโธปกรณ์และบริการการซ่อมบ ารุงจากผู้ผลิตภายในประเทศในราคาที่ถูกลง 
ส าหรับโรงงานของเหล่าทัพจะได้รับการส่งเสริมเพ่ือผลิตใช้ภายในราชการ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้า 
ทั้งนี้ หากสามารถปรับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ร่วมกันกับภาคพลเรือนได้ (Dual Use) ก็จะท า
ให้หน่วยงานหรือภาคพลเรือนสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์นี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าการน าเข้า ในส่วนของผู้ผลิต
เอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจนมีความเข้มแข็งในการด าเนินกิจการจะสามารถจ าหน่ายและส่งออกเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้ โดยนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ตั้งเป้าหมายการใช้ผลงานวิจัยเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั นของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่ง กห. ได้ตั้งเป้าหมายการทดแทนการน าเข้าในระยะยาว (หลัง พ.ศ. ๒๕๗๐) ไว้
ที่ประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม เมื่อ
พิจารณาข้อมูลย้อนหลังในห้วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ที่ใช้งบประมาณดังกล่าวประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (รวมการจัดหาทั้งจากภายในและต่างประเทศ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๐๗ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่าจะสามารถทดแทนการน าเข้าได้ที่ระดับ
เฉลี่ย ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๐๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ปี ๒๕๖๐ 
 เมื่อพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายทดแทนการน าเข้าที่ระดับเฉลี่ย ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  
ท าให้ประเทศลดการขาดดุลทางการค้าลงเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีเช่นกัน อีกทั้งจ านวน
เงินดังกล่าวจะน ามาใช้จ่ายภายในประเทศ เมื่อพิจารณาจากการใช้จ่ายผ่านระบบธนาคาร จะท าให้เกิดการ
สร้างเงินฝากของระบบธนาคาร คิดเป็นมูลค่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (อัตราการส ารองเงินฝากร้อยละ ๒๐) 

การด าเนินการในห้วงระยะแรกจะเป็นการผลิตเพ่ือใช้ในราชการ ยังมิได้เป็นการด าเนิ นการเพ่ือ
แสวงหารายได้เป็นหลัก อาจประเมินเป็นรายได้หรือก าไรในอัตราที่ยังค่อนข้างต่ า เพ่ือให้หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตสามารถด ารงสภาพหรือด าเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ขาดทุน ทั้งนี้ ในระยะสุดท้ายตาม
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (หลัง พ.ศ.๒๕๗๐) ที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้ภาคเอกชน โดยการส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนรับไปด าเนินการทั้งหมดนั้น รายได้หรือก าไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่
ภาคเอกชนที่รับด าเนินการ ซึ่งการประมาณการรายได้หรือก าไรเพ่ือให้เอกชนสามารถด าเนินการได้นั้นอยู่ที่
ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าการทดแทนการน าเข้า หรือประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๐.๐๐๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ รัฐจะไม่ขาดรายได้จากการน าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมา เหล่าทัพ
สามารถขอยกเว้นอากรขาเข้าของยุทโธปกรณ์ท่ีจัดหาจากต่างประเทศอยู่แล้ว  

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีอากรน าเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับ
การวิจัยแล้ว อาจท าให้รัฐขาดรายได้จากการเก็บอากรขาเข้าจากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาตามพิกัดอัตรา
อากรขาเข้า ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากสุดถึงร้อยละ ๔๐ นั้น อาจประเมินได้ว่าวัตถุดิบ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ที่สถาบันเทคโนโลยีมีความจ าเป็นในการน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนานั้นมี
มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี (ราคารวมภาษีน าเข้าแล้ว) ซึ่งคิดเป็นการเสียอากรขาเข้าเฉลี่ยสูงสุดปีละ
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๐.๐๐๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 
๒๕๖๐ 
 การสร้างรายได้และการจ้างงานภายในประเทศ เกิดจากภาคธุรกิจที่ด าเนินอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศท่ีจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ ๐.๐๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และหากสามารถส่งออกได้ รายได้ของประเทศจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็จะ
มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศต่อไป ข้อดี
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือจะเกิดการจ้างงานภายในประเทศ ซึ่งเป็นแรงงานผีมือรายได้สูง ทางภาครัฐก็จะได้
ภาษีจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาด้วย 

ส่วนที่ ๒ ผลกระทบด้านสังคม  

 การเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจจากเดิม จะเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น บุคลากรทางด้านการศึกษาจะมีโอกาสได้ร่วมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น หากการด าเนินการสามารถต่อยอดจนน าไปสู่การด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ 
จะเกิดการจ้างงานและได้แรงงานที่มีทักษะเพ่ิมข้ึน   

ส่วนที่ ๓ ผลกระทบต่อรัฐ  

 การจัดตั้งหน่วยงาน ด าเนินการโดย สทป. ซึ่งยกฐานะกฎหมายจัดตั้งมาเป็นส านักงานตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ จึงไม่ได้เป็นการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ ไม่กระทบกับอัตราก าลังและการใช้งบประมาณของ
รัฐ  
 การก าหนดให้ส านักงานและกิจการที่ส านักงานเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร อีกทั้งส าหรับกิจการที่ ส านักงานเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็น
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หุ้นส่วน จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนด้วย (ร่าง
มาตรา ๒๓ และ ๒๔) ซึ่งจะท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บค่าภาษีอากรดังกล่าว แต่เมื่อใดที่การผลักดัน
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเข้มแข็งได้ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมดังท่ีได้กล่าวแล้วในส่วนที่ ๑    

ส่วนที่ ๔ ผลกระทบด้านความม่ันคง 

 การที่กองทัพ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนในประเทศ สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ใช้ได้เองจะ
ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามในเชิงของการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ ประเทศที่สามารถผลิตและส่งก าลังได้ด้วย
ตนเองจะสามารถท าการรบต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า อีกทั้ง หากเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีพิสัยหรืออ านาจในการ
ท าลายเป้าหมายที่ลึกเข้าไปในพ้ืนที่ส่วนหลังของฝ่ายตรงข้ามได้ เช่น จรวดหรือขีปนาวุธที่มีพิสัย 300 กิโลเมตร 
จะเป็นข้อได้เปรียบในการท าลายจุดศูนย์ดุล พลังอ านาจ หรือศูนย์รวมการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ทาง
ลึกหรือไกลออกไป หากสามารถท าลาย หรือตัดการติดต่อสื่อสารได้ เร าจะมีอ านาจต่อรองหรือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น ในยามสงคราม คู่ขัดแย้งต่างก็ต้องการ
การส่งก าลังอย่างสูง โดยเฉพาะในเรื่องของกระสุนปืนเล็ก กระสุนปืนใหญ่ ลูกระเบิด ลูกจรวดชนิดต่างๆ การ
จัดหาจากต่างประเทศในยามสงครามย่อมเป็นไปได้ยาก อีกทั้ง หากทั้งสองฝ่ายต้องจัดหาจากผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศรายเดียวกัน ก็ท าให้เกิดความไม่แน่นอนว่าจะได้รับมอบทันเวลาหรือความต้องการหรือไม่ ท าให้
เกิดภาวะขาดแคลนยุทธภัณฑ์ที่จ าเป็นยิ่งในยามสงคราม ไม่สามารถท าการรบได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
เจรจาทางการเมืองจนท าให้เสียผลประโยชน์ของชาติได้ในที่สุด 

ส่วนที่ ๕ ผลกระทบด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

 ร่างพระราชบัญญัตินี้ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส านักงานจากที่เป็น สทป. ซึ่งด าเนินการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จนถึงขั้นการสร้างต้นแบบ แต่ยังไม่สามารถผลักดันสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ การวิจัยและพัฒนาของ สทป. ก็ต้องด าเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เมื่อเป็น
ส านักงานตามร่างพระราชบัญญัติแล้ว ส านักงานสามารถเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอ่ืนได้ ท าให้
มีโอกาสที่ผลงานวิจัยพัฒนาจะออกสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างรายได้ให้กับประเทศ งบประมาณที่ภาครัฐ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม่สูญเปล่า รายได้ท่ีส านักงานจัดเก็บจากการด าเนินกิจการ ส านักงานจะน ามาใช้
จ่ายเพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อไป และลดการขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 

ส่วนที่ ๖ ผลกระทบเชิงลบ    

 ไม่มี อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอาจต้องปรับตัวในช่วงแรกในการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้  


