คำชี้แจงควำมจำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ
------------------------------------๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
(๑) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายของสถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน)
ให้ครอบคลุ มภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
(๒) เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ให้เป็น
หน่วยงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันเชิงนโยบาย การวิจัยพัฒนา
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้สัมฤทธิ์ผล
(๓) เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของประเทศในด้ านการวิจัย พั ฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้ อ งกั น ประเทศจนถึ ง ถึ ง ขั้ น นวั ต กรรม ตลอดจนมี ก ารน าต้ น แบบการวิ จั ย และพั ฒ นาขยายผลไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ ตาม
นโยบายของรัฐ บาลได้อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ตามกระบวนการวิจัยและพั ฒ นาที่น าไปสู่ อุตสาหกรรมป้ องกั น
ประเทศ ๑๐ ขั้นตอน ซึ่งในปัจจุบันสามารถดาเนินการถึงเพียงขั้นตอนที่ ๗

๒
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการดาเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ดาเนินการโดยกองทัพ
และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถดาเนินการได้ในขั้นดารงสภาพ ซ่อมบารุง และแปรสภาพ ส่วน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการดารงสภาพ
และการวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การวิจัยหลักการและหลักนิยมทางทหาร
และมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหาร อีกทั้งมีปัญหาความต่อเนื่องของโครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการนาต้นแบบการวิจัยและพัฒนาไปขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม โดยประเด็นปัญ หาที่สาคัญ เกิดจากการขาดการกาหนดนโยบายที่
ชัดเจน และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ การขาดเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนักพัฒนา รวมทั้งระบบ
บริห ารจั ดการในรูป แบบส่ว นราชการไม่เอื้ออานวยต่องานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การดาเนินการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน เป็นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
หรือเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สภากลาโหมกาหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดาเนิน
โครงการเพื่อสร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์ และนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแขนงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีอานาจเรียกเก็บค่าบริการในการดาเนิ นกิจการ
ต่างๆ และสามารถเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนดาเนินการอื่นที่
เกี่ย วกับ หรือต่อเนื่ องกับ การพั ฒ นาเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศได้ ซึ่งการจัดตั้งสถาบัน ในรูปแบบองค์การ
มหาชนนั้นเพื่อต้องการให้สถาบัน สามารถบริหารจัดการด้วยความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้มีความทันสมัยและ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยวิธีการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จาเป็นบางส่วนจากผู้ผลิตต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
พบว่าการดาเนินการในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพระหว่าง
งานด้านการวิจั ย พัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้ องกันประเทศกับ งานด้านการอุตสาหกรรมป้ องกัน
ประเทศ โดยที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเปรียบเสมือนต้นน้าและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเปรียบเสมือนปลายน้าที่จาเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้น เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตจาเป็นต้องมีการพัฒนาสะสมและต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพั ฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึกและ
สารองสงครามตามแผนป้ องกันประเทศ และสามารถส่งขายและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ตามความ
จาเป็นโดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่จากวัต ถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งดาเนินการในฐานะเป็นส่วนราชการ และวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
ซึ่งดาเนินการในรูปแบบขององค์การมหาชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ ได้
กาหนดเป็นหลักการไว้ว่า “ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรเป็นหลัก ” จึงทาให้ระบบงาน
วิจั ย พัฒ นาและอุต สาหกรรมป้ องกั น ประเทศไม่ส ามารถดาเนิน การต่ อเนื่ องและเชื่อ มโยงกั นได้อ ย่างเป็ น
รูปธรรม
๑.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถรองรับการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ/ นโยบาย
วิจัย ...
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และภารกิจที่ได้รับ

๓
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตและจาหน่าย ตลอดจนการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
(๒) เพื่อให้เกิดการส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงมีความจาเป็นต้องอาศัยอานาจรัฐในอันที่จะกาหนดให้สิทธิประโยชน์และยกเว้นข้อจากัดของ
กฎหมายอื่น เช่น การให้ ได้ รั บ ยกเว้น อากรการน าเข้ ายุ ท ธภั ณ ฑ์ การยกเว้น กฎหมายว่าด้ว ยการควบคุ ม
ยุทธภัณฑ์ การยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง การให้การรับรองผล
การทดสอบยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ที่สานักงานทดสอบ เป็นต้น
๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ
ร่างพระราชบั ญ ญั ติสานั กงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ได้กาหนดมาตรการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ ดังนี้
(๑) กาหนดวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสานักงาน ให้รองรับภารกิจที่ขยายออกไปใน
ด้ านการผลั ก ดั น ผลงานวิ จั ย เข้ า สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการผลิ ต
ยุทโธปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งจาหน่าย
อย่างไรก็ดี การกาหนดวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่เพิ่มเติมไว้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการผลิตและจาหน่าย ได้กาหนดไว้เพื่อให้ สานักงานมีอานาจหน้าที่ที่จะกระทาได้ แต่มิได้หมายความว่า
จะดาเนินการหารายได้เป็นหลักในลักษณะของรัฐวิสาหกิจ สานักงานยังคงดาเนินภารกิจหลักในด้านการวิจัย
และพัฒนา และหากมีความต้องการที่จะนาผลงานวิจัยของสานักงานไปใช้ประโยชน์ สานักงานจะได้ผลิตเพื่อ
ใช้ป ระจาการในกองทัพได้ตามความจาเป็น อีกทั้งหากมีผลงานวิจัยที่ส ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
สานักงานอาจเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่น เพื่อหารายได้เป็นกรณีๆ ไป
(๒) ก าหนดให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ ส านั ก งาน และกิ จ การของส านั ก งาน เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรนาเข้า การได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เป็นต้น
(๓) การกาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสานักงาน ให้เป็นไปตามที่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั นเทคโนโลยีป้องกั นประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กาหนดไว้เดิม
เนื่องจากการดาเนินการโดยใช้องค์ประกอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
(๔) เนื่องจากภารกิจของสานักงานจาเป็นต้องมีการนาเข้ายุทธภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ เครื่องจักร
และวัตถุดิบ ในการผลิ ตและสร้างต้ น แบบยุทโธปกรณ์ อยู่ตลอดเวลา แต่ ด้วยสถานะของสถาบัน ที่มิได้เป็ น
ส่ ว นราชการเช่ น เดี ย วกั บ เหล่ าทั พ จึ งไม่ ได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า เมื่ อ เที ย บกั บ การน าเข้ ายุ ท ธภั ณ ฑ์ ห รื อ
ยุทโธปกรณ์สาเร็จรูปที่ผู้นาเข้าขายให้แก่กองทัพกลับได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ทาให้การนาเข้/ าส่ยุวทนราชการ
ธภัณฑ์ห ...รือ
ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศมีราคาต้นทุนถูกกว่ายุทธภัณฑ์หรือยุทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตใช้ขึ้นเองในประเทศ
ดังนั้นหาก สานักงานได้รับสิทธิประโยชน์ในทางอากรขาเข้าเช่นเดียวกับกองทัพจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่ง ยืน ตลอดจนส่งผลให้ราคาอาวุธ ยุทธภัณฑ์
หรือยุทโธปกรณ์ ที่สานักงานจะผลิตสู่หน่วยงานผู้ใช้ต่างๆ มีราคาถูก จึงควรนามาตรการทางภาษีเข้ามาช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์และภารกิจของสานักงาน อย่างไรก็ดี แม้จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายว่า ในการเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดที่ไม่ใช่
กฎหมายภาษีอากร ไม่ให้มีบทบัญญัติกาหนดให้ยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร แต่เพื่อให้
บรรลุ วัตถุประสงค์และภารกิจ ของการจัดตั้งสานักงาน จึงควรให้ สถาบัน ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๔
(๕) กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และเป้ าหมายในการพัฒ นาเทคโนโลยีป้ องกันประเทศ รวมถึงเสนอแนะให้ คาปรึกษาแก่ คณรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม ในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ
๑.๕ ทางเลือกอื่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
การแก้ ไขวัต ถุ ป ระสงค์ ต ามพระราชกฤษฎี ก าจัด ตั้ งสถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ (องค์ ก าร
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ างครอบคลุ ม เนื่ อ งจากติ ด ปั ญ หาข้ อ กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๖ เหตุผลที่ภารกิจนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้
เมื่อมีการตราร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย ทาให้กรอบวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ของสานักงานครอบคลุมภารกิจที่จะต้องดาเนินการทั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ดาเนินการวิจัยและพัฒนา
สร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบการผลิตและจาหน่าย ซึ่งสานักงานอาจดาเนินการเองโดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของสานักงานหรือส่งเสริมให้ภาคเอกชนดาเนินการโดยสานักงานเข้าไปร่วมทุน ถือหุ้น หรือ
เป็นหุ้นส่วน ซึ่งจะทาให้กิจการดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
๒. ผู้ทำภำรกิจ
สถาบั น เทคโนโลยี ป้ องกัน ประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะปรับเปลี่ ยนเป็ นส านั กงานเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ภายใต้การกากับดูแลของรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งการ
ดาเนินการตามภารกิจสมควรให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทา เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ
ด้านความมั่ น คงของรั ฐ และควรเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี ก ารบริห ารจัด การได้ ค ล่ อ งตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย
๓.๑ ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
ปัจจุบั นสถาบั นมีข้อจากัดหลายประการที่ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาถึงขั้นการผลิตและจาหน่าย รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินการ
เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม จาเป็นต้องอาศัยอานาจรัฐในการยกเว้นกฎหมาย การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อทา
ให้ข้อจากัดเหล่านั้นหมดไปจึงจาเป็นต้องมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้
๓.๒ การใช้บังคับของกฎหมาย
บทบัญญัติต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับกับการบริหารและการดาเนินการของ
สานักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามร่างพระราชบัญญัตินี้ สามารถตอบสนองภารกิจ มีความต่อเนื่อง และ
ไม่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องออกกฎหมายอื่น ๆ มารองรับ
๓.๓ สภาพบังคับของกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพอาณาเขตแห่งรัฐ เพียงแต่เป็นการกาหนดการดาเนินงานและการกากับดูแลกิจการของ
สานักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามร่างพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

