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ประกอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีและ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ 
การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความเข้มแข็ง อันจะเป็นการส่งเสริม
ความสามารถของประเทศในด้านดังกล่าวและก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” หมายความว่า วิทยาการในการน าองค์ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ 
และดา้นการทหารอื่น ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม 

“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าที่มุ่งจะน าผลไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
หรือกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมและบริการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศและด้านความม่ันคง รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกรรมวิธี
การผลิตใหม่ ตลอดจนบริการหรือกิจกรรมใหม่ โดยรวมถึงการเผยแพร่และพัฒนาผลของการศึกษา
ค้นคว้าจนถึงขั้นการผลิตเชิงธุรกิจ 

“การพัฒนา” หมายความว่า การด าเนินกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพ่ือยกระดับความสามารถทางการผลิต
และการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันประเทศทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 



๒ 
 

 “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” หมายความว่า กิจกรรมที่ใช้ทุน แรงงาน และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพ่ือผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซ่อมสร้าง เปลี่ยนลักษณะ แปรสภาพหรือ
จัดให้มีบริการเกี่ยวกับกิจการป้องกันประเทศ  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   
 

มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกอบด้วย  
(๑) รัฐมนตรีหรือบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็น

ประธานกรรมการ 
(๒ ) รัฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงกลาโหม หรือบุคคลที่ รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงกลาโหมแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓ ) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน สิบคน ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการทหาร ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ด้านการค้าและพาณิชย์ หรือด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ให้ประธานกรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นเลขานุการ 
 
มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสองป ีและอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและยังมิได้แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 



๓ 
 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๕ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้ออก 
 
มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม  

ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ  
ไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม 

ในกรณีที่กรรมการผู้ใดแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีผู้คัดค้านว่า กรรมการผู้นั้น 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
กรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) ก าห นดน โยบ ายและ เป้ าหม าย ใน ด้ าน เท ค โน โลยี ป้ อ งกั น ป ระ เท ศ 

และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(๒) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาท

ในการด าเนินกิจการเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(๓) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมอบหมาย 



๔ 
 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีน่ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  ให้ประธานกรรมการและกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

อนุกรรมการ และคณะท างานที่คณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๑๑  ให้ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ท าหน้าที่เป็นส านักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(๒) ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาแนวทาง 

ในการก าหนดนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(๓) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการ

พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไข 
และป้องกันต่อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   
 
มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนห้าคน ได้แก่ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก 
เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ และผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านอุตสาหกรรม
ป้ อ ง กั น ป ร ะ เท ศ  ห รื อ ด้ า น อ่ื น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ กิ จ ก า ร 
ของส านักงาน แต่ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอน  
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 



๕ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง 
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระตามมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

 
มาตรา ๑๓  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๑) และ 

(๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ 

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้าง 
กับส านักงาน 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับส านักงาน หรือในกิจการที่เป็น 
การแข่งขันกับกิจการของส านักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของส านักงาน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทน
ของส านักงานในการจัดตั้งนิติบุคคลตามมาตรา ๒๒ (๖) 

 
มาตรา ๑๔  ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๑) 

และ (๓) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ 
การแต่งตัง้ใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ และยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

เมื่อต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ  
ใหค้ณะรัฐมนตรีด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างได้ 
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 



๖ 
 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
 
มาตรา ๑๖  ให้น าความในมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการ 

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

ส านักงาน ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในมาตรา ๒๑ นโยบายและเป้าหมายที่
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศก าหนด โดยหน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ 
ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานของส านักงาน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของส านักงาน 
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) การบริหารงานทั่วไปของส านักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน  

และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน  

ค่าจ้างและเงินอ่ืนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัย

และการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

(ง)  การรับถ่ายโอนบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตกลงกับ
กระทรวงกลาโหม 

(จ)  การส่งผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่ส านักงานเข้าร่วมทุน ถือหุ้น 
เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของภาคเอกชนภายใต้วัตถุประสงค์ของส านักงาน 

(ฉ) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของส านักงาน
รวมทั้งการบัญชีและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 



๗ 
 

(ซ) การแต่งตั้งและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน  

(ฌ) การสรรหา การแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการและการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 

(ญ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

(ฎ) ก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมทั้งตราสัญลักษณ์
และเครื่องหมายของส านักงาน  

(๕) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง
ค่าตอบแทน ค่าสินค้า ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ ค่าบริการและค่าอ่ืน ๆ ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 

(๖) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
การควบคุมดูแลการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะต้องก าหนดแนวทาง 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย 
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 

เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจ าเป็น 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ 
ที่กระท ากับส านักงานหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของส านักงานหรือขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงาน ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของส านักงานในการจัดตั้งนิติบุคคล 
ตามมาตรา ๒๒ (๖) 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบ  
การประชุม วิธีการปฏิบัติหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะอนุกรรมการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๑๙  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
 
 



๘ 
 

หมวด ๓ 
ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   
 

มาตรา ๒๐  ให้มสี านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และ
ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Defence Technology Agency” เรียกโดยย่อว่า “DTA” 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที ่และลูกจ้างของส านักงาน
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒๑  ให้ส านักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ

ด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพ่ือน าไปสู่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

(๒) ผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซ่อมสร้าง เปลี่ยนลักษณะ แปรสภาพ ขาย 
แลกเปลี่ยน ให้ ให้ยืม ให้เช่า และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน  

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

(๕) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(๖) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

(๘) ทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 
 
 



๙ 
 

มาตรา ๒๒  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบ 
แห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๑ และหน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 

แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใด ๆ ผูกพันทรัพย์สินของส านักงานหรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินกิจการของส านักงานและกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม  
มีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

(๓) กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ 
(๕) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๖) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง 

การเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของส านักงาน หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็น
รายได้ของส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๗) เรียกเก็บและรับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ ค่าผลิตภัณฑ์ 
ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ และค่าอ่ืน ๆ ในการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน รวมทั้งท าความ
ตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

(๘) เป็นตัวแทนหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นตัวแทนเพ่ือประกอบกิจการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน และตาม (๒) 

(๙ ) ส่ งผู้ ปฏิบัติ งานไปปฏิบัติ งานในกิจการที่ ส านักงาน เข้าร่วมทุน ถือหุ้ น  
เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของภาคเอกชนภายใต้วัตถุประสงค์ของส านักงาน 

(๑๐) ให้การรับรองยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ที่ส านักงานทดสอบ 
(๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
 
มาตรา ๒๓  การด าเนินการของส านักงานตามมาตรา ๒๒ ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์  กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

 
มาตรา ๒๔  ให้การน าเข้ายุทธภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในการ

วิจัย การพัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจของส านักงานตามมาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากร 

 



๑๐ 
 

มาตรา ๒๕  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับแก่นิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้น กิจการที่ส านักงานเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนตามมาตรา ๒๒ (๖) โดยอนุโลม 
และให้นิติบุคคลดังกล่าวเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการลงทุนด้วย 

 
มาตรา ๒๖  ทุน รายไดแ้ละทรัพย์สินของส านักงานมีดังนี้ 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา ๔๔ 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าบ ารุง ค่าบริการ ค่าผลิตภัณฑ์ ค่าแห่งสิทธิ และ

ค่าอ่ืน ๆ ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๖) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนที่เกิดจากการด าเนินการของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงาน ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

 
มาตรา ๒๗  ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้

ของส านักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
ให้ส านักงานมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้จ าหน่าย และจัดหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินของส านักงาน 
 
มาตรา ๒๘  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๒๙  การใช้จ่ายของส านักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพ่ือกิจการของส านักงานโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของส านักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 
มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการมี

หน้าที่บริหารกิจการของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  
การแต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
การแต่งตั้งผู้อ านวยการ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่มีเหตุ

ต้องแต่งตั้งผู้อ านวยการ และหากมีเหตุผลจ าเป็น ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 
หกสิบวัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผล 
ใหร้ัฐมนตรีทราบเพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 



๑๑ 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองผู้อ านวยการที่มีอาวุโสตามล าดับรักษาการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี ถ้าไม่มี 
รองผู้อ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
มาตรา ๓๒  ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๔) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ

กิจการของส านักงานตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าทีแ่ละอ านาจตามมาตรา ๒๑  
และมาตรา ๒๒ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไม่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓  (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
การขาดคุณสมบัติตาม (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลา 

ในสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๓๓  ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง 

อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
ให้มีการประเมินศักยภาพและผลงานของผู้อ านวยการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ านวยการ 
(๕) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมิน บกพร่องต่อหน้าที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หากให้อยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน 

มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) และ (๕) ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ 



๑๒ 
 

 
มาตรา ๓๕  ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของส านักงาน 

ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 
(๒) รับผิดชอบในการด าเนินงานและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ทุกต าแหน่ง  
(๓) เสนอเป้าหมาย แผนการลงทุน แผนการเงิน แผนธุรกิจ แผนงานและโครงการ

ต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
(๔) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลประกอบการและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ของส านักงาน รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณ 
ของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงกิจการและการด าเนินงาน
ของส านักงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

(๖) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าทีแ่ละ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมตขิองคณะกรรมการ 

(๘) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๖ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของ

ส านักงาน และเพ่ือการนี้ ผู้อ านวยการอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนของผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๓๘  การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล ตามแบบและ

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน ตลอดจนรายงานผล 
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของส านักงานท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของ 
ผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้ 

 



๑๓ 
 

มาตรา ๓๙  ให้ส านักงานจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีทุกรอบปี โดยแสดงงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรอง
ว่าถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาด้วย 

ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี และให้
คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๔๐  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลการด าเนินกิจการของส านักงานให้

เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  เพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้
ผู้อ านวยการชี้แจง แสดงความเห็น หรือท ารายงาน และมีอ านาจยับยั้งการกระท าของส านักงานท่ี 
ขัดต่อ หน้าที่และอ านาจของส านักงาน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การด าเนินการของส านักงานได้ 
 

หมวด ๔ 
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 

   
 
มาตรา ๔๑  ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานมีสองประเภท ได้แก ่
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

จากงบประมาณของส านักงาน 
(๒) ทีป่รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส านักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมีสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ

ส านักงาน 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับส านักงาน 



๑๔ 
 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนอื่น 

(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น 
(๑๐) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (๔) (๕) และ (๗) 
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งส านักงาน

จ าเป็นต้องจ้างหรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของส านักงาน 
การขาดคุณสมบัติตาม (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลา 

ในสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๔๓  เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๒ 
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๔  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอันยกเลิก และให้บรรดา
กิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
(องค์การมหาชน) ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของส านักงานเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

 
มาตรา ๔๕  ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของส านักงาน และให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) ต่อเนื่องรวมกับระยะเวลาท างานในส านักงาน 

 
มาตรา ๔๖  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศในส่วน 

ที่เก่ียวข้องกับส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสามารถก าหนดให้น าข้อบังคับ ระเบยีบ 
หรือประกาศของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  



๑๕ 
 

(องค์การมหาชน) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กับส านักงานได้ ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  การด าเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบ 

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
 ........................................ 
       นายกรัฐมนตร ี


