บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมคานิยาม (มาตรา ๓ และมาตรา ๔)
(๒) แก้ ไขเพิ่ม เติ มข้อ สั น นิ ษฐานเกี่ย วกับ การจัดทาข้อความที่เป็น ข้ อมูล อิ เล็ กทรอนิกส์ และการ
ลงลายมือชื่อ (มาตรา ๕ มาตรา ๖)
(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ (มาตรา ๗)
(๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทาสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอัตโนมัติ (มาตรา ๘ มาตรา ๙)
(๕) แก้ไขการตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของผู้ส่ง (มาตรา ๑๐)
(๖) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถเพิกถอนการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการนาเข้าข้อมูล
ผิดพลาดผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ (มาตรา ๑๑)
(๗) แก้ไขถ้อยคาเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยให้ชัดเจนและเหมาะสม (มาตรา ๑๒)
(๘) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เพื่อให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๓)
(๙) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแจ้งหรือขึ้ นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕)
(๑๐) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกาสามารถทาหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (มาตรา ๑๖)
(๑๑) เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ น าพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
กระบวนการพิจารณา คาขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน การประกาศหรือ
การดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายของศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๗)
(๑๒) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๘)
(๑๓) ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๙)
(๑๔) เพิ่มเติมบทรองรับการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นตาแหน่งตามวาระ (มาตรา ๒๐)
(๑๕) กาหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอานาจในการออกหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการประชุม (มาตรา ๒๑)
(๑๖) ยกเลิกการการกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการ
ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานธุ รการของ
คณะกรรมการ(มาตรา ๒๒)
(๑๗) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (มาตรา ๒๓)
(๑๘) กาหนดบทเฉพาะกาลรองรับการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชุด
แรกตามพระราชบัญญัตินี้ และการตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)

-๒(๑๙) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๙)

-๓เหตุผล
โดยที่กฎหมายธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ มีปัญหาในการบังคับใช้ในหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อจากัดในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจาเป็น
ต้องมีหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้หลักเกณฑ์มีความสอดคล้องกับแนวทางอันเป็นสากล จึงเป็นการ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

-๔ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
......................................
......................................
......................................
...............................................................................................................................................................
........................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
...............................................................................................................................................................
.........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ”
ระหว่างบทนิยามคาว่า “ระบบข้อมูล” และคาว่า “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ที่ใช้เพื่อที่จะทาให้เกิดการกระทาหรือการตอบสนองต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือการปฏิบัติการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่มีบุคคลธรรมดา
เข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละครั้งที่มีการดาเนินการหรือแต่ละครั้งที่ระบบได้สร้างการตอบสนอง”
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามค าว่ า “เลขาธิ ก าร” และ “ส านั ก งาน” ระหว่ า งบทนิ ย ามค าว่ า
“คณะกรรมการ” และคาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ”
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

-๕“มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การใด ต้องทาเป็น
หนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกาหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่ทาเป็นหนังสือ
หลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็น
หนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรือกาหนดผลทางกฎหมายกรณีที่ไม่มี
การลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของ
ลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
(๒) ใช้วิธีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
(ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือ
ชื่อตาม (๑) ได้ด้วยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
วิธีการที่เชื่อถือได้ตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้คานึงถึง
(๑) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้งานของ
ทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของ
การยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทาธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล
ณ ช่วงเวลาที่มีการทาธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร
(๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทา จานวนครั้งหรือความสม่าเสมอในการ
ทาธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสาคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทา หรือ
(๓) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) วรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๓/๑ การเสนอเพื่อทาสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการ
เสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ในการทาคาสั่งผ่านระบบข้อมูลให้ถือเป็นคาเชิญชวน

-๖เพื่อทาคาเสนอ เว้นแต่การเสนอเพื่อทาสัญญาระบุได้โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคลที่ทาการเสนอที่จะผูกพัน
หากมีการสนองรับ”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๓/๒ ห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทาโดยการโต้ตอบระหว่าง
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้อง ในการดาเนินการในแต่ละ
ครั้งที่กระทาโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือในสัญญาที่เกิดขึ้น”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงหรือผูกพันตนไว้
ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล หรือ”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีการลงข้อมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและส่งผ่านระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติของผู้อื่น และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินั้นไม่มี
ช่องทางให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะถอนการแสดงเจตนา
ในส่วนที่เกิดจากการลงข้อมูลผิดพลาดได้ หาก
(๑) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนได้แจ้งให้อีกฝุายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยพลันหลังจากที่ตนได้รู้ถึง
ข้อผิดพลาดนั้น และแสดงให้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลผิดพลาดผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติ และ
(๒) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนไม่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ อย่างมีนัยสาคัญอันเกิดจาก
การแสดงเจตนาที่ผิดพลาด”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการนี้ ให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแล เว้นแต่จะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา”

-๗มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ก่อน
เริ่มประกอบธุรกิจนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งในวันที่รับแจ้งนั้น และ
ให้ผู้แจ้งประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้ง
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอานาจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
คาสั่งดังกล่าว
ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง
หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด และ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้ผู้นั้นดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด และ
ถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับตามคาสั่ง ให้คณะกรรมการมีอานาจฟูองคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระ
ค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคาสั่งให้ชาระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอานาจ
พิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับได้
ในกรณีที่ผู้กระทาผิดตามวรรคสี่ไม่ดาเนินการแก้ไขตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือกระทาความผิด
ซ้าอีก ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งอีกต่อไป”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องขอขึ้นทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ออกใบรับการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
การขึ้นทะเบียนในวันที่ยื่นคาขอนั้น และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขึ้น
ทะเบียนแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้ดาเนินการขึ้นทะเบียนและแจ้ง
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการขึ้นทะเบียน

-๘ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง หรือพบในภายหลังว่า
เอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
ในการนี้ ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียนไม่แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ดาเนินการพ้น
กาหนดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด ให้ถือว่าคาขอขึ้นทะเบียนนั้นสิ้นไป หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเพิกถอนทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียนนั้น
ให้นาความในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับแก่การประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ ของหมวด ๓ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกากับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๓๒
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการนั้น
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้กระทา
ผิดหรือทาให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกา
หรือประกาศของคณะกรรมการ
ในการดาเนินการตาม (๒) หากมีความจาเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออายัดเอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการที่สงสัยว่ามีไว้หรือใช้เพื่อกระทาผิด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตาม
สมควร”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“ความในวรรคหนึ่งให้ใช้ บังคับแก่การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา คาขอ การอนุญาต
การจดทะเบียน คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน การประกาศหรือการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายของศาล
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

-๙ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินการของคณะกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนหนึ่งคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลทีม่ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
นิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื่น
ใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้ เลขาธิการเป็ น กรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้ เลขาธิการแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหรืออุปสรรคใด ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดาเนินกิจกรรมตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในการจัด
ให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔) เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) ควบคุมดูแลสานักงานให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
(๗) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) กาหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๙) จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๑๐) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินงานได้

-๑๐(๑๑) กาหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน มาตรการในการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในภาพรวม เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มกลไกที่ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินการกับทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกากับดูแลและ
ติดตามการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
หากมีการดาเนินการใน (๑๑) และ (๑๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดแล้ว ไม่จาต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายว่าด้วยให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอีก
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเพราะครบวาระตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างที่ยัง
มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๔๓/๑ ถึงมาตรา ๔๓/๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“หมวด ๕/๑
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
-------------------------มาตรา ๔๓/๑ ให้มีสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เรียกชื่อโดยย่อว่า
“สพธอ.” มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและ

-๑๑กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่
กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน
มาตรา ๔๓/๒ ให้สานักงานมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มาตรา ๔๓/๓ เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๓/๒
ให้สานักงานมีอานาจหน้าที่กระทากิจการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสานักงาน เสนอต่อคณะกรรมการ
รวมทั้งสนับสนุนและให้คาแนะนาการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสานักงาน หรือนโยบาย แผนระดับชาติ หรือแผนปฏิบัติการที่สานักงานรับผิดชอบดูแล รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
(๓) ให้ ข้ อ เสนอแนะหรื อ จั ด ท ามาตรฐานหรื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๔) รับผิดชอบการกากับหรือควบคุมดูแลธุรกิจบริการ การรับหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การรับหรือพิจารณาทางปกครอง หรือการวิเคราะห์ ตรวจสอบหรือรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ความถูกต้องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ การรับรองคุณสมบัติของบุคลากรด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของสานักงาน
(๕) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงาน
(๖) ให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานแก่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน และประชาชน ตลอดจนดาเนินการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
(๗) เสนอแนะให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
สานักงานต่อคณะกรรมการ
(๘) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๙) ปฏิบัติหน้าที่เป็นสานักเลขานุการของคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของสานักงาน
มาตรา ๔๓/๔ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๓/๒ และมาตรา ๔๓/๓ ให้สานักงาน
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

-๑๒(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๔) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของสานักงาน
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานกาหนด
(๗) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๘) ปฏิบัติการใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หากมีการดาเนิ นการร่ ว มทุนตาม (๔) ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดแล้ว ไม่จาต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐอีก
มาตรา ๔๓/๕ ให้สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๓/๖ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๔๓/๗ สานักงานอาจมีรายได้จาก
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมา
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดาเนินการของสานักงาน
(๖) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
ทรั พ ย์ สิ น ของส านั ก งานไม่อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ดแห่ ง การบั ง คั บ คดี แ ละมาตรการบัง คั บ ทาง
ปกครอง
ในกรณีที่สานักงานมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และไม่อาจหาเงินจาก
แหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินให้แก่สานักงานตามความจาเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๔๓/๘ บรรดารายได้ของสานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

-๑๓มาตรา ๔๓/๙ ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจหน้ าที่ ค วบคุม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การ และ
การดาเนินการของสานักงาน เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ของสานักงาน รวมทั้งมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ และประเมินผลการดาเนินกิจการ
และการดาเนินการของสานักงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเลขาธิการ
(๒) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและบริห ารงานทั่ว ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคั บ
ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสานักงานการจัดแบ่งส่วนงานของสานักงาน และขอบเขต
อานาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การบริหารและการจัดการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสานักงาน รวมทั้งการ
บัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ค) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่น
ของพนักงานและลูกจ้าง
(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจาก
ตาแหน่ง วินัย การดาเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานและ
ลูกจ้าง การบริหารบุคคลโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(จ) การแต่งตั้งเลขาธิการ การปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่นรักษาการ
แทนหรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ
(ฉ) เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน.
(ช) การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ เป็ น ผู้ ช านาญการเฉพาะด้ า นอั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน
(ซ) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง
(ฌ) ขอบเขตอานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๒) (ข) ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๓) กากับดูแลการจัดทางบการเงิน รายงานประจาปี และรายงานอื่น ๆ ของสานักงานตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๓/๑๐ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการ
ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรื อเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการที่ มีความ
อาวุโสตามล าดับ ปฏิบั ติหน้ าที่แทน ถ้าไม่มีรองเลขาธิการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๔๓/๑๑ เลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๓) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

-๑๔(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
และการบริหารจัดการ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๑๐) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของสานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๔๓/๔ (๔)
มาตรา ๔๓/๑๒ เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ก่อนครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่
ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้สานักงาน
ดาเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ดารงตาแหน่งแทน
เลขาธิการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๔๓/๑๓ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและระยะเวลาในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๓/๑๔ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา มาตรา ๔๓/๑๒
เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓/๑๑
มาตรา ๔๓/๑๕ ให้เลขาธิการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงาน และตามนโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี แ ละคณะกรรมการ และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการ

-๑๕(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับของสานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่ อ
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อานวยการตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สานักงานกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓/๑๖ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงาน
เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
นิติกรรมใดที่เลขาธิการหรือผู้รับมอบอานาจจากเลขาธิการกระทาโดยฝุาฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดย่อมไม่ผูกพันสานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๔๓/๑๗ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔๓/๑๘ ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า ง ได้ แ ก่ ผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งจาก
งบประมาณของสานักงาน
(๒) ที่ปรึ กษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ ซึ่งสานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๓/๒๑
มาตรา ๔๓/๑๙ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสานักงาน
(๕) ไม่ เป็ น ข้าราชการ พนักงาน หรือลู กจ้างของส่ ว นราชการ พนักงานหรือลู ก จ้างของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสานักงาน
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓/๑๑ (๕) (๖) (๗) (๑๐) หรือ (๑๑)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสานั กงานจาเป็นต้อง
จ้างหรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสานักงาน
มาตรา ๔๓/๒๐ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย

-๑๖(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู กไล่ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะผิ ดวิ นั ยตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารที่ คณะกรรมการ
กาหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๔๓/๒๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของส านั ก งาน เลขาธิ การอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ห รือลู กจ้างเป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสานักงานสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค
หนึ่ง มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่า
กว่าตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
มาตรา ๔๓/๒๒ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงาน
ส่วนที่สาคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็น
จริงและตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ
มาตรา ๔๓/๒๓ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
มาตรา ๔๓/๒๔ ในทุกรอบปี ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่ าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเปูาหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓/๒๕ ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามเลขาธิการตลอดจนพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตาม
ความจาเป็น
มาตรา ๔๓/๒๖ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

-๑๗มาตรา ๔๓/๒๗ ให้สานักงานจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ ผู้สอบ
บัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการดาเนินงานของ
สานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมิ น การด าเนิ น งานของส านั ก งานตามวรรคสอง จะต้ อ งด าเนิ น การโดย
บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๔๓/๒๘ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการของสานักงานให้
เป็นไปตามอานาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้ให้
รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานและมีอานาจยับยั้งการกระทาของ
สานักงานที่ขัดต่ออานาจหน้าที่ของสานักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานได้
บทเฉพาะกาล
___________________
มาตรา ๒๔ ในวาระเริ่มแรกให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการ โดยให้ปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๕ ในวาระเริ่ ม แรกให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่สานักงานจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เลขาธิการ
จัดทาแผนการดาเนิ น การของคณะกรรมการ และแผนการจัดตั้งการบริห ารงานของส านักงาน เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกล่าว
ให้คณะรั ฐมนตรี พิจ ารณาจั ดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานตามแผนที่เลขาธิการเสนอตามความจาเป็น
มาตรา ๒๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และงบประมาณ
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้

-๑๘ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง หรือค่าจ้างรวมทั้ง
สิ ทธิและประโยชน์ ต่าง ๆ เท่ากั บ ที่เคยได้รับอยู่ เดิมไปพลางก่อ น จนกว่ าจะได้ บ รรจุและแต่งตั้ง ให้ ดารง
ตาแหน่งในสานักงาน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้กาหนดระยะเวลาการจ้าง
มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีกาหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ตามวรรคสอง
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคสองไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิม
เลิกจ้าง
มาตรา ๒๘ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส านั ก งานคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามวรรค
หนึ่ง ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสานักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คับ และเมื่ อ ผ่ า นการคั ด เลื อ กหรื อ การ ประเมิ น ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนดแล้ว ให้สานักงานรับไว้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสานักงาน
ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพื่อไปเป็นพนักงานของสานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ลูกจ้างของที่ไปเป็ นลู กจ้ างของสานักงานตามวรรคสอง ให้ ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๒๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

