
สรุปสาระส าคัญ พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๑. หลักการและเหตุผล การพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาวิจัย การผลิต และการน ามา  
ใช้ประโยชน์ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชน แต่รูปแบบของ
หน่วยงานของรัฐในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมส าหรับภารกิจข้างต้น สมควรจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มี
ลักษณะเฉพาะขึ้นเพ่ือด าเนินการดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ๒. สาระส าคัญ 
 ๒.๑ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
 ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีหน้าที่และอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ของกระทรวงกลาโหม ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทในการ
ด าเนินกิจการเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อ
กระทรวงกลาโหมเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศก าหนด (มาตรา ๙)  
 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกอบด้วย  
 ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสองคน  ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในด้านการทหาร เทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือการวิจัย  
การพัฒนา และนวัตกรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 
 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๕) 
 
 ๒.๒ คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศก าหนด  
โดยให้รวมถึงการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ



สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในเรื่องที่ 
พระราชบัญญัตินี้ก าหนด (มาตรา ๑๘) 
 คณะกรรมการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกอบด้วย  
 ๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  
ในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
 ๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนห้าคน ได้แก่ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการ
ทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ และผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
 ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือการวิ จัย การพัฒนา 
และนวัตกรรม หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ   
แต่ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่ งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น  (มาตรา ๑๔) 
 ๒.๓ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 ให้มีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Defence Technology Institute” เรียกโดยย่อว่า “DTI” ให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐ  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคั บ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา ๒๑) 
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศและด าเนินการอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ 
และภาคเอกชน  
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ  
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 ๔) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๕) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (มาตรา ๒๒) 
 ทั้งนี้ให้รวมถึงมีอ านาจในการท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และสามารถ



จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรื อ 
เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การให้บริการทดสอบ
และรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สถาบัน
ทดสอบ (มาตรา ๒๓) 
 ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศเห็นว่า ยุทโธปกรณ์ซึ่งสถาบันได้ศึกษาวิจัย
หรือร่วมศึกษาวิจัยแล้วมีความจ าเป็นต้องผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในทางราชการของประเทศ หรือคุ้มค่าที่จะสนับสนุน
ให้ผลิตในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อาจมอบหมายให้สถาบันด าเนินการส่งหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีขีดความสามารถผลิตเพ่ือใช้ในกิจการของรัฐ หรือในกรณีที่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้ใน  
การสงคราม การผลิตและจ าหน่าย สถาบันอาจร่วมกับเอกชนหรือนิติบุคคลอ่ืนก่อตั้งนิติบุคคลเพ่ือผลิตและ
ขายได้ ทั้งนี้จะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐก็ได้ (มาตรา ๒๔) 

 ๓. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้ 
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน
ที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้น
ไป คือ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (มาตรา ๒) 
 

  

 

  


