การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ที่ได้
จัดทาขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้เกี่ยวข้องในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อรัฐ ผลกระทบด้านการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา และผลกระทบเชิงลบ
โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ได้รวบรวมประเด็นและนาผลสรุปจาก
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้ดาเนินการมาเป็น
ระยะนับแต่การจัดทาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป
ส่วนที่ ๑ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์จะได้ใช้ยุทโธปกรณ์และบริการการซ่อมบารุงจากผู้ผลิตภายในประเทศในราคาที่ถูกลง
สาหรับโรงงานของเหล่าทัพจะได้รับการส่งเสริมเพื่อผลิตใช้ภายในราชการ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการนาเข้า
ทั้งนี้ หากสามารถปรับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ร่วมกันกับภาคพลเรือนได้ (Dual Use) ก็จะทา
ให้ห น่วยงานหรื อภาคพลเรื อนสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์นี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าการนาเข้า ในส่ วนของผู้ ผลิ ต
เอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจนมีความเข้มแข็งในการดาเนินกิจการจะสามารถจาหน่ายและส่งออกเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้ โดยนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ตั้งเป้าหมายการใช้ผลงานวิจัยเพื่อ
ทดแทนการน าเข้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่ง กห. ได้ตั้งเป้าหมายการทดแทนการนาเข้าในระยะยาว (หลัง พ.ศ. ๒๕๗๐) ไว้
ที่ประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณประจาปีสาหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม เมื่อ
พิจารณาข้อมูลย้อนหลังในห้วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ที่ใช้งบประมาณดังกล่าวประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (รวมการจัดหาทั้งจากภายในและต่างประเทศ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๐๗
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่าจะสามารถทดแทนการนาเข้าได้ที่ระดับ
เฉลี่ย ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๐๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ปี ๒๕๖๐
เมื่อพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายทดแทนการนาเข้าที่ระดับเฉลี่ย ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
ทาให้ประเทศลดการขาดดุลทางการค้าลงเป็นจานวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีเช่นกัน อีกทั้งจานวน
เงินดังกล่าวจะนามาใช้จ่ายภายในประเทศ เมื่อพิจารณาจากการใช้จ่ายผ่านระบบธนาคาร จะทาให้เกิดการ
สร้างเงินฝากของระบบธนาคาร คิดเป็นมูลค่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (อัตราการสารองเงินฝากร้อยละ ๒๐)
การดาเนิน การในห้ ว งระยะแรกจะเป็นการผลิ ตเพื่อใช้ในราชการ ยังมิได้เป็นการดาเนิ นการเพื่อ
แสวงหารายได้เป็ น หลั ก อาจประเมิน เป็น รายได้ห รือกาไรในอัตราที่ยังค่อนข้างต่า เพื่อให้ หน่ว ยงานหรือ
ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตสามารถดารงสภาพหรือดาเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ขาดทุน ทั้งนี้ ในระยะสุดท้ายตาม

-๒ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (หลัง พ.ศ.๒๕๗๐) ที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้ภาคเอกชน โดยการส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนรับไปดาเนินการทั้งหมดนั้น รายได้หรือกาไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่
ภาคเอกชนที่รับดาเนินการ ซึ่งการประมาณการรายได้หรือกาไรเพื่อให้เอกชนสามารถดาเนินการได้นั้นอยู่ที่
ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าการทดแทนการนาเข้า หรือประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๐.๐๐๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี ๒๕๖๐
ทั้งนี้ รัฐ จะไม่ขาดรายได้จากการนาเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่ านมา เหล่าทัพ
สามารถขอยกเว้นอากรขาเข้าของยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจากต่างประเทศอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีอากรนาเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สาหรับ
การวิจัยแล้ว อาจทาให้รัฐขาดรายได้จากการเก็บอากรขาเข้าจากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาตามพิกัดอัตรา
อากรขาเข้า ซึ่ งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากสุดถึง ร้อยละ ๔๐ นั้น อาจประเมินได้ว่าวัตถุดิบ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ที่สถาบันเทคโนโลยีมีความจาเป็นในการนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนานั้นมี
มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี (ราคารวมภาษีนาเข้าแล้ว) ซึ่งคิดเป็นการเสียอากรขาเข้าเฉลี่ยสูงสุดปีละ
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๐.๐๐๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี
๒๕๖๐
การสร้ างรายได้และการจ้ างงานภายในประเทศ เกิดจากภาคธุรกิจที่ดาเนินอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ ๐.๐๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และหากสามารถส่งออกได้ รายได้ของประเทศจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็จะ
มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศต่อไป ข้อดี
ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือจะเกิดการจ้างงานภายในประเทศ ซึ่งเป็นแรงงานผีมือรายได้สูง ทางภาครัฐก็จะได้
ภาษีจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาด้วย
ส่วนที่ ๒ ผลกระทบด้านสังคม
การเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจจากเดิม จะเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น บุคลากรทางด้านการศึกษาจะมีโอกาสได้ร่วมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น หากการดาเนินการสามารถต่อยอดจนนาไปสู่การดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
จะเกิดการจ้างงานและได้แรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ ๓ ผลกระทบต่อรัฐ
การจั ด ตั้งหน่ ว ยงาน ดาเนิ น การโดย สทป. ซึ่ง ยกฐานะกฎหมายจั ดตั้งมาเป็น ส านัก งานตามร่า ง
พระราชบัญญัตินี้ จึงไม่ได้เป็นการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ ไม่กระทบกับอัตรากาลังและการใช้งบประมาณของ
รัฐ
การกาหนดให้สานักงานและกิจการที่สานักงานเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร อีกทั้งสาหรับกิจการที่ สานักงานเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็น

-๓หุ้นส่วน จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนด้วย (ร่าง
มาตรา ๒๓ และ ๒๔) ซึ่งจะทาให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บค่าภาษี อากรดังกล่าว แต่เมื่อใดที่การผลักดัน
ผลงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้ องกัน ประเทศไปสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเข้มแข็งได้ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมดังที่ได้กล่าวแล้วในส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๔ ผลกระทบด้านความมั่นคง
การที่กองทัพ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนในประเทศ สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ใช้ได้เองจะ
ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามในเชิงของการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ ประเทศที่สามารถผลิตและส่งกาลังได้ด้วย
ตนเองจะสามารถทาการรบต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า อีกทั้ง หากเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีพิสัยหรืออานาจในการ
ทาลายเป้าหมายที่ลึกเข้าไปในพื้นที่ส่วนหลังของฝ่ายตรงข้ามได้ เช่น จรวดหรือขีปนาวุธที่มีพิสัย 300 กิโลเมตร
จะเป็นข้อได้เปรียบในการทาลายจุดศูนย์ดุล พลังอานาจ หรือศูนย์รวมการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ทาง
ลึ ก หรื อ ไกลออกไป หากสามารถท าลาย หรื อ ตั ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ เราจะมี อ านาจต่ อ รองหรื อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น ในยามสงคราม คู่ขัดแย้งต่างก็ต้องการ
การส่งกาลังอย่างสูง โดยเฉพาะในเรื่องของกระสุนปืนเล็ก กระสุนปืนใหญ่ ลูกระเบิด ลูกจรวดชนิดต่างๆ การ
จัดหาจากต่างประเทศในยามสงครามย่อมเป็ นไปได้ยาก อีกทั้ง หากทั้งสองฝ่ ายต้องจัดหาจากผู้ผ ลิ ตจาก
ต่างประเทศรายเดียวกัน ก็ทาให้เกิดความไม่แน่นอนว่าจะได้รับมอบทันเวลาหรือความต้องการหรือไม่ ทาให้
เกิดภาวะขาดแคลนยุทธภัณฑ์ที่จาเป็นยิ่งในยามสงคราม ไม่สามารถทาการรบได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
เจรจาทางการเมืองจนทาให้เสียผลประโยชน์ของชาติได้ในที่สุด
ส่วนที่ ๕ ผลกระทบด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ร่างพระราชบัญญัตินี้ขยายขอบเขตอานาจหน้าที่ของสานักงานจากที่เป็น สทป. ซึ่งดาเนินการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จนถึงขั้นการสร้างต้นแบบ แต่ยังไม่สามารถผลัก ดันสู่ภาคอุตสาหกรรม
ได้ เมื่อเป็ นเช่น นี้ การวิจั ยและพัฒ นาของ สทป. ก็ต้องดาเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่ นดิน แต่เมื่อเป็น
สานักงานตามร่างพระราชบัญญัติแล้ว สานักงานสามารถเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นได้ ทาให้
มีโอกาสที่ผลงานวิจัยพัฒนาจะออกสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างรายได้ให้กับประเทศ งบประมาณที่ภาครัฐ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม่สูญเปล่า รายได้ที่สานักงานจัดเก็บจากการดาเนินกิจการ สานักงานจะนามาใช้
จ่ายเพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อไป และลดการขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ ผลกระทบเชิงลบ
ไม่มี อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจต้องปรับตัวในช่วงแรกในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดไว้

