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พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น
มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร
การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจําหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม
การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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และสังคมอื่นใด หรือการใด ๆ ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม
และการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ โดยอาศั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ และหมายความรวมถึงคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ
ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๕ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
เป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การประกาศใช้ แ ละการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว
มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(๑) การดํ า เนิ น การและการพั ฒ นาให้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัด
ทรั พ ยากรของชาติ แ ละเกิ ด ความสะดวกต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปี
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน
พื้นน้ํา ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ของประชาชน
(๓) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารหรื อ แอพพลิ เ คชั่ น สํ า หรั บ ประยุ ก ต์
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งทําให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
(๗) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อ ให้ มีระบบที่เป็ นศู นย์แ ห่งการเรี ยนรู้ และให้ บริ การข้อ มูล ทางอิเ ล็กทรอนิกส์ ที่ทั นสมั ย ซึ่งเอื้ อต่ อ
การนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นเศรษฐศาสตร์
ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นกฎหมาย หรื อ ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙
วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือลูกจ้างของ
องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งกรรมการ
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(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ คณะรั ฐ มนตรี อ าจแต่ ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม เติ ม หรื อ กรรมการแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งได้
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ก่อนครบวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน
รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดทั้งเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การบริหารทุนหมุนเวียน
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๖) รายงานคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ มี ม ติ ยั บ ยั้ ง การดํ า เนิ น การของหน่ ว ยงานใดที่ ไ ม่ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๗) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒ ให้ มี ค ณะที่ ป รึ ก ษาคณะหนึ่ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการรวบรวมความคิ ด เห็ น
ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติหน้าที่
และวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง ของคณะที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
มาตรา ๑๓ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มีอํานาจหน้าที่จัดทํา เสนอแนะ และติดตาม
การดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๔) และนโยบายและแผน
ระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน้าที่จัดทํา
เสนอแนะ และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา ๖ (๕) (๖) และ (๗)
และนโยบายและแผนระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอื่น ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน แต่ละคณะมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

(๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทํานโยบายและแผนเฉพาะด้าน พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการ
ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ ค ณะกรรมการเฉพาะด้ า นนั้ น รั บ ผิ ด ชอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้ า น
รวมทั้งเสนอมาตรการในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน
เฉพาะด้านดังกล่าว
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนเฉพาะด้านในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรรมการ
(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด ๕ ภายในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนั้น ๆ
(๕) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือคําแนะนํา ตลอดจน
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดําเนินงานได้
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
ในการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตาม (๑) หากคณะกรรมการเฉพาะด้าน
เห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดําเนินการหรือดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน คณะกรรมการเฉพาะด้าน
อาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการดําเนินการโดยให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นผู้ดําเนินการตามภารกิจหรืองานนั้นแทนได้ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในกรณีจําเป็น กองทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งหมด
หรือบางส่วนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แต่ละคณะ
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้หน่วยงานละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(ก) คณะกรรมการเฉพาะด้ านตามมาตรา ๑๓ (๑) ได้ แก่ ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
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ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้แทนสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
(ข) คณะกรรมการเฉพาะด้ า นตามมาตรา ๑๓ (๒) ได้แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง
ผู้แ ทนกระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกี ฬ า ผู้ แ ทนกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ผู้ แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ แ ทนกระทรวงวั ฒ นธรรม
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน
และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) จัดทําร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกําหนด
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
(๓) ประสานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน
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(๕) สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัย
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน
(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อ ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน
(๗) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมอบหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายกําหนด
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย
มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน คณะที่ปรึกษา
และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ
เฉพาะด้าน และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๑ เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมตามความในมาตรา ๕ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการตามนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว และให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาตินั้น
มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน
ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อทราบ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ที่ได้รับตามวรรคหนึ่งยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าวต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรัฐมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน
ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งกองทุน
มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๖๐
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยให้สํานักงาน กสทช.
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว
(๔) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เว้ น แต่ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ดอกผล โดยให้ สํ า นั ก งาน กสทช.
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของสํานักงาน กสทช. ดังกล่าว
(๕) เงินที่ กสทช. โอนให้กองทุนตามมาตรา ๒๕
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
(๘) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนิน กิจการของสํานักงานหรือกองทุ น
รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของสํานักงานหรือกองทุน
(๙) ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
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ให้กองทุนตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่ได้รับตาม (๓) และ (๔) มีเงินสดสูงสุดปีงบประมาณละ
ไม่เกินห้าพันล้านบาท และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการปรับเพิ่มหรือลดเงินสดสูงสุดได้ โดยให้คํานึงถึง
ความเพียงพอของการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
เงินสดของกองทุนส่วนที่เกินจากเงินสดสูงสุดที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง ให้กองทุนนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๕ ให้ กสทช. มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม ทั้งหมดหรือบางส่วนแทน กสทช. ได้ และเมื่อ กสทช. ได้มอบหมายดังกล่าว
แล้วให้โอนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่ อ สั ง คมดั ง กล่ า วให้ ก องทุ น ตามความจํ า เป็ น และให้ สํ า นั ก งานใช้ เ งิ น ดั ง กล่ า วเฉพาะเพื่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ย
เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๒๖ เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
ในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและไม่ เ ป็ น การแสวงหากํ า ไร
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
(๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่นอกเหนือจาก
ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๔) จั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การของสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การบริหารกองทุน
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ประกอบด้วย
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(๑) รองประธานกรรมการตามมาตรา ๗ (๒) เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๗ (๔) ซึ่ ง คณะกรรมการกํ า หนด จํ า นวนสามคน
เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุ นรั บผิ ดชอบในการบริห ารกองทุน ให้ เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๓ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา ๒๖ (๑) และ (๒)
โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕)
(๓) บริหารกองทุนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนที่ออกตามมาตรา ๑๑ (๔) และการดําเนินการอื่นที่จําเป็น
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน
(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๙ การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุน รวมทั้งอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งขึ้น
ตามมาตรา ๒๘ (๗) ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๑ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน และดําเนินการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดําเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตามมาตรา ๒๖
(๔) รับผิดชอบในการจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการของกองทุน
(๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานตามมาตรา ๒๘ (๖) ในรายงานดังกล่าวให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินของกองทุนด้วย
มาตรา ๓๓ ให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีของกองทุนอันถูกต้องและเหมาะสมต่อ
การดําเนินการของกองทุน และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
หมวด ๕
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มาตรา ๓๔ ให้มีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล และไม่ เ ป็ น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พ นักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
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มาตรา ๓๕ นอกจากอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๔
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นอุ ต สาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล
(๕) เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนด
การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศด้วย
มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ
เป็ น กรรมการ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ ค นแต่ ไ ม่ เ กิ น หกคน ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง
ทําหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ให้ผู้อํานวยการทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
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ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๘ การประชุ ม ของคณะกรรมการกํ า กั บ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
มาตรา ๓๙ ให้ประธานกรรมการ และกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๐ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัลจัดทําตามมาตรา ๓๕ (๑)
(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และกิจการอื่นอันจําเป็น
ในการบริหารงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความคล่องตัว
ความมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ และกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อํานวยการ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ และดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมายได้
มาตรา ๔๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดทําขึ้นตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอย่างน้อยต้องกําหนดเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหา
ผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
(๒) แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมหรื อ งานวิ จั ย
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) แนวทางการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิต และพัฒ นากํ าลั ง คนด้ านอุต สาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(๕) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
(๖) แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย
(๗) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบ
ที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
(๘) แนวทางการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั
(๙) แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
มาตรา ๔๒ เมื่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๓๕ (๑) แล้ว ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปฏิบัติตามแผน
ดั ง กล่ า วโดยเคร่ ง ครั ด ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนดั ง กล่ า วอยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานอื่ น
หรือ จําเป็นต้ อ งได้รับการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานอื่น ให้ เสนอแผนยุท ธศาสตร์นั้น ต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
มาตรา ๔๓ นอกจากอํานาจในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๔
ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๔) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๔
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือ ต่อเนื่องเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
การลงทุนตาม (๔) และการกู้ยืมเงินตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
มาตรา ๔๔ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจมีรายได้จาก
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๖๐
(๒) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา ๖๒
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
ทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ยกเว้นดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นตามวรรคหนึ่ง (๕) เมื่อใช้จ่ายตามอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว ที่เหลือให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติงานรองจากผู้อํานวยการก็ได้
การแต่งตั้งผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
มาตรา ๔๖ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มเวลา
(๓) มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการ
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
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(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือกิจการ
ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๔๗ ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่ข้ อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อํานวยการมีผลการประเมินตลอดทั้ งสามปีที่ผ่ านมาอยู่ใ น
ขั้นต่ํากว่าดีตั้งแต่สองปีขึ้นไป ให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการใหม่ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะแต่งตั้งผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
อีกไม่ได้ ในกรณีอื่นผู้อํานวยการอาจสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ได้
การประเมินผลตามวรรคสองให้คํานึงถึงผลประกอบการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นส่วนสําคัญด้วย
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๗
ให้คณะกรรมการกํา กับสํานั กงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิ จิทัลจัด ให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
ที่เป็นกลางและอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กําหนด
มาตรา ๔๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๗ อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมิน
หรือมีผลการประเมินอยู่ในขั้นต่ํากว่าดีสองปีติดต่อกัน หรือเมื่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เห็นว่าหากให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างร้ายแรง
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(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๕๐ เมื่ อ ผู้ อํ า นวยการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ให้ ร องผู้ อํ า นวยการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ด้ ว ย
และในกรณีผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุผลจากการประเมินตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๙ (๓)
จะแต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเป็นผู้อํานวยการมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อผู้อํานวยการ
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๕๑ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และระเบียบ ข้อบังคับ ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทุกตําแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๔) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่มีคุณสมบัติและไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
(๕) บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
มาตรา ๕๒ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
การรักษาการแทน และการปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
มาตรา ๕๓ การบัญชีของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด
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มาตรา ๕๔ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และมีสิทธินับระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย
มาตรา ๕๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มาตรา ๕๖ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปี
เสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดําเนินงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ ค วามเห็ น แล้ ว พร้ อ มทั้ ง ผลงานของสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ในปี ที่ ล่ ว งมาและรายงาน
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินผลการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามวรรคสอง จะต้องดําเนินการ
โดยบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๕๗ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิ จ การของสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทั ลให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ และตามกฎหมาย มติคณะรั ฐมนตรีที่เกี่ย วข้อ ง นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ผู้อํานวยการชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงาน
และมีอํานาจยับยั้งการกระทําของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม หรื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑)
(๒) (๓) และวรรคสอง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ท่ า ที่ จํ า เป็ น ไปพลางก่ อ นแต่ ไ ม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก ที่ยังไม่มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ และผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ด้ า นสั ง คมศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการตามวรรคสองเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่กองทุนและสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความจําเป็น
มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดได้
มาตรา ๖๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอันยกเลิก
และให้บรรดากิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์ แห่ ง ชาติ (องค์การมหาชน) ที่ มีอ ยู่ใ นวัน ก่อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญญั ติ นี้ใ ช้ บัง คับ ตกเป็ น ของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มาตรา ๖๓ ให้ โอนเจ้ าหน้ าที่ แ ละลู กจ้ า งของสํ านั กงานส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดําเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป
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พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้มีสิทธินับระยะเวลาทํางาน
ที่เคยทํางานอยู่ในสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องรวมกับ
ระยะเวลาทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างตามประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเลิกจ้างและการได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างดังกล่าว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่สําหรับ
กรณีการไม่สมัครใจจะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องแสดงความจํานงภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สามารถกําหนดให้นําประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือองค์การมหาชนอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๕ การดําเนินการออกประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งผลต่อฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนําระบบ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับหรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศครอบคลุ มการดํ าเนิ นงานในด้ านต่ าง ๆ ที่ มี ส่ วนสํ าคั ญต่ อการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ําซ้อน
ในการดําเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

