
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
 

หลักการ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมค านิยาม (มาตรา ๓ และมาตรา ๔) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการจัดท าข้อความที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการ 

ลงลายมือชื่อ (มาตรา ๕ มาตรา ๖) 
(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ (มาตรา ๗) 
(๔) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การท าสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอัตโนมัติ (มาตรา ๘ มาตรา ๙) 
(๕) แก้ไขการตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของผู้ส่ง (มาตรา ๑๐) 
(๖) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เพ่ือให้สามารถเพิกถอนการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการน าเข้าข้อมูล 

ผิดพลาดผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ (มาตรา ๑๑) 
(๗) แก้ไขถ้อยค าเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยให้ชัดเจนและเหมาะสม (มาตรา ๑๒) 
(๘) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เพ่ือให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นหน่วยงาน 

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๓) 
(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การแจ้งหรือขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕) 
(๑๐) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราช

กฤษฎีกาสามารถท าหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (มาตรา ๑๖) 
(๑๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เพ่ือให้น าพระราชบัญญัตินี้ ไปใช้บังคับแก่การด าเนินการเกี่ยวกับ

กระบวนการพิจารณา ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือ
การด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายของศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๗) 

(๑๒) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๘) 
(๑๓) ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๑๙) 
(๑๔) เพ่ิมเติมบทรองรับการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นต าแหน่งตามวาระ (มาตรา ๒๐) 
(๑๕) ก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจในการออกหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการประชุม (มาตรา ๒๑) 
(๑๖) ยกเลิกการการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการ 

ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ
คณะกรรมการ(มาตรา ๒๒) 

(๑๗) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (มาตรา ๒๓)  
(๑๘) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชุด

แรกตามพระราชบัญญัตินี้ และการตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (มาตรา ๒๔ มาตรา 
๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘) 
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(๑๙) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๙) 
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เหตุผล 

 
โดยที่กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาในการบังคับใช้ในหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อจ ากัดในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจ าเป็น 
ต้องมีหน่วยงานเฉพาะด้านเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือให้หลักเกณฑ์มีความสอดคล้องกับแนวทางอันเป็นสากล จึงเป็นการ
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

 
...................................... 
...................................... 
...................................... 

 
 ........................................................................................................... ....................................................
........................................................ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

.......................................................................... .....................................................................................
......................................................... 

 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....” 
 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  

มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” 
ระหว่างบทนิยามค าว่า “ระบบข้อมูล” และค าว่า “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ในมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติอ่ืน ที่ใช้เพื่อที่จะท าให้เกิดการกระท าหรือการตอบสนองต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือการปฏิบัติการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่มีบุคคลธรรมดา
เข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละครั้งที่มีการด าเนินการหรือแต่ละครั้งที่ระบบได้สร้างการตอบสนอง”  
 
 มาตรา ๔  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “เลขาธิการ” และ “ส านักงาน” ระหว่างบทนิยามค าว่า 
“คณะกรรมการ” และค าว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

 
 มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  



 -๕- 

“มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใด ต้องท าเป็น
หนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือก าหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่ท าเป็นหนังสือ 
หลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็น
หนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว”  
 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “มาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรือก าหนดผลทางกฎหมายกรณีที่ไม่มี
การลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า 
 (๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของ 
ลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ 

(๒) ใช้วิธีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (ก) วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 
 (ข) วิธีการอ่ืนใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือ

ชื่อตาม (๑) ได้ด้วยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอ่ืน  
 วิธีการที่เชื่อถือได้ตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้ค านึงถึง 
 (๑) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้งานของ
ทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของ
การยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการท าธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล  
ณ ช่วงเวลาที่มีการท าธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

(๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ท า จ านวนครั้งหรือความสม่ าเสมอในการ 
ท าธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความส าคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ท า หรือ 

(๓) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร  
ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

โดยอนุโลม” 
 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความใน (๑) วรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง” 
 

มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 “มาตรา ๑๓/๑ การเสนอเพ่ือท าสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการ
เสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ในการท าค าสั่งผ่านระบบข้อมูลให้ถือเป็นค าเชิญชวน
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เพ่ือท าค าเสนอ เว้นแต่การเสนอเพ่ือท าสัญญาระบุได้โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคลที่ท าการเสนอที่จะผูกพัน
หากมีการสนองรับ”  
 
 มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 “มาตรา ๑๓/๒ ห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ท าโดยการโต้ตอบระหว่าง
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้อง ในการด าเนินการในแต่ละ
ครั้งที่กระท าโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือในสัญญาที่เกิดข้ึน” 
 
 มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงหรือผูกพันตนไว้  
ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล หรือ” 
 
 มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 “มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีการลงข้อมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและส่งผ่านระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติของผู้อ่ืน และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินั้นไม่มี
ช่องทางให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะถอนการแสดงเจตนา
ในส่วนที่เกิดจากการลงข้อมูลผิดพลาดได้ หาก 
 (๑) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนได้แจ้งให้อีกฝุายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยพลันหลังจากที่ตนได้รู้ถึง
ข้อผิดพลาดนั้น และแสดงให้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลผิดพลาดผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติ และ 
 (๒) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนไม่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญอันเกิดจาก 
การแสดงเจตนาที่ผิดพลาด” 
 
 มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๔) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพ่ือรับรองความครบถ้วนและไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ในการนี้ ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมดูแล เว้นแต่จะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา”  
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 มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ก่อน
เริ่มประกอบธุรกิจนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีก าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งในวันที่รับแจ้งนั้น และ 
ให้ผู้แจ้งประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้ง 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอ านาจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าสั่งดังกล่าว 
 ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง  
หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด และ 
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด และ 
ถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ 
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีท่ีไม่มี
เจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจฟูองคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระ 
ค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือช าระค่าปรับได้ 
 ในกรณีที่ผู้กระท าผิดตามวรรคสี่ไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือกระท าความผิด
ซ้ าอีก ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งอีกต่อไป” 
 
 มาตรา ๑๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 “มาตรา ๓๓/๑  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องขอขึ้นทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ออกใบรับการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
การข้ึนทะเบียนในวันที่ยื่นค าขอนั้น และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการข้ึน 
ทะเบียนแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนและแจ้ง
ให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการข้ึนทะเบียน  
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 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง หรือพบในภายหลังว่า
เอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอ 
ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  
ในการนี้ ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียนไม่แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ด าเนินการพ้น
ก าหนดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ให้ถือว่าค าขอขึ้นทะเบียนนั้นสิ้นไป หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเพิกถอนทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียนนั้น 
 ให้น าความในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับแก่การประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ด้วยโดยอนุโลม” 
 
 มาตรา ๑๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ ของหมวด ๓ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 “มาตรา ๓๔/๑  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๓๒  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 
 (๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการนั้น 
 (๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการได้กระท า
ผิดหรือท าให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกา 
หรือประกาศของคณะกรรมการ 
 ในการด าเนินการตาม (๒) หากมีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออายัดเอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวกับการ
ให้บริการที่สงสัยว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท าผิด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตาม
สมควร” 
 
 มาตรา ๑๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 “ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา ค าขอ การอนุญาต 
การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายของศาล
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” 
 

มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 



 -๙- 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหนึ่งคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก

บุคคลทีม่ีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
นิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอ่ืน
ใดที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด   

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น” 

 
 มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหรืออุปสรรคใด ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในการจัด
ให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 (๔) เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม

และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) ควบคุมดูแลส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
(๗) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  
(๙) จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 

เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(๑๐) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการด าเนินงานได้ 



 -๑๐- 

(๑๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน มาตรการในการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมในภาพรวม เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมกลไกที่ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการกับทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 

(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
หากมีการด าเนินการใน (๑๑) และ (๑๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับที่

คณะกรรมการประกาศก าหนดแล้ว ไม่จ าต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายว่าด้วยให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอีก  

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา” 
   
 มาตรา ๒๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 “ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างที่ยัง 
มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่” 
 
 มาตรา ๒๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 “การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด” 
 
 มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มาตรา ๒๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรา ๔๓/๑ ถึงมาตรา ๔๓/๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

“หมวด ๕/๑ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

-------------------------- 
มาตรา ๔๓/๑  ให้มีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เรียกชื่อโดยย่อว่า 

“สพธอ.” มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและ



 -๑๑- 

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน 
 

มาตรา ๔๓/๒  ให้ส านักงานมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
 

มาตรา ๔๓/๓  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๓/๒  
ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของส านักงาน เสนอต่อคณะกรรมการ 
รวมทั้งสนับสนุนและให้ค าแนะน าการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของส านักงาน หรือนโยบาย แผนระดับชาติ หรือแผนปฏิบัติการที่ส านักงานรับผิดชอบดูแล รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา 

(๓) ให้ข้อเสนอแนะหรือจัดท ามาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

(๔) รับผิดชอบการก ากับหรือควบคุมดูแลธุรกิจบริการ การรับหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
การรับหรือพิจารณาทางปกครอง หรือการวิเคราะห์ ตรวจสอบหรือรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ความถูกต้องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการรับรองคุณสมบัติของบุคลากรด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน 

(๕) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
หรือที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน 

(๖) ให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงานแก่หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน และประชาชน ตลอดจนด าเนินการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และฝึกอบรมเพ่ือ
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้อง   

(๗) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานต่อคณะกรรมการ 

(๘) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

  (๙) ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน 
 

  มาตรา ๔๓/๔ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๓/๒ และมาตรา ๔๓/๓ ให้ส านักงาน
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 



 -๑๒- 

(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 

(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ของส านักงาน 
(๕) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนด 
(๗) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๘) ปฏิบัติการใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
หากมีการด าเนินการร่วมทุนตาม (๔) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับที่

คณะกรรมการประกาศก าหนดแล้ว  ไม่จ าต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐอีก 

มาตรา ๔๓/๕ ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  

 
มาตรา ๔๓/๖  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

มาตรา ๔๓/๗  ส านักงานอาจมีรายได้จาก 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมา 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินการของส านักงาน 
(๖) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน 
 
 
ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับทา ง

ปกครอง 
ในกรณีที่ส านักงานมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และไม่อาจหาเงินจาก

แหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินให้แก่ส านักงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
มาตรา ๔๓/๘  บรรดารายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

  



 -๑๓- 

มาตรา ๔๓/๙  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ และ 
การด าเนินการของส านักงาน เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ ของส านักงาน รวมทั้งมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ และประเมินผลการด าเนินกิจการ
และการด าเนินการของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเลขาธิการ 

(๒)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานและบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทั่วไปของส านักงานการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน และขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(ข) การบริหารและการจัดการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของส านักงาน รวมทั้งการ
บัญชีและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

(ค) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืน
ของพนักงานและลูกจ้าง 

(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจาก
ต าแหน่ง วินัย การด าเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานและ
ลูกจ้าง การบริหารบุคคลโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

(จ) การแต่งตั้งเลขาธิการ การปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อ่ืนรักษาการ
แทนหรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ 

(ฉ) เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน. 
(ช) การแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน 
(ซ) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง 
(ฌ) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๒) (ข) ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๓) ก ากับดูแลการจัดท างบการเงิน รายงานประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ ของส านักงานตามที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔๓/๑๐  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง  
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการ 
ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการที่ มีความ

อาวุโสตามล าดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองเลขาธิการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  

มาตรา ๔๓/๑๑  เลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๓) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 



 -๑๔- 

(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน 
และการบริหารจัดการ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เปน็คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของส านักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๔๓/๔ (๔) 

 
มาตรา ๔๓/๑๒  เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่

ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส านักงาน
ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ด ารงต าแหน่งแทน
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๔๓/๑๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเลขาธิการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๔๓/๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา มาตรา ๔๓/๑๒ 

เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่มี

ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓/๑๑ 
 
มาตรา ๔๓/๑๕  ให้เลขาธิการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และระเบียบข้อบังคับหรือมติของ
คณะกรรมการ 



 -๑๕- 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มต ิหรือประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือ
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีส านักงานก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๔๓/๑๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน

เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนด 

นิติกรรมใดที่เลขาธิการหรือผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการกระท าโดยฝุาฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนดย่อมไม่ผูกพันส านักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

 
มาตรา ๔๓/๑๗  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๔๓/๑๘  ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานมีสามประเภท คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก

งบประมาณของส านักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งส านักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๓/๒๑ 
มาตรา ๔๓/๑๙  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับส านักงาน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓/๑๑ (๕) (๖) (๗) (๑๐) หรือ (๑๑) 
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งส านักงานจ าเป็นต้อง

จ้างหรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของส านักงาน 
 
มาตรา ๔๓/๒๐  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 



 -๑๖- 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

ก าหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
  (๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
 
  มาตรา ๔๓/๒๑  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน เลขาธิการอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ 
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค
หนึ่ง มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ า
กว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

 
มาตรา ๔๓/๒๒  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงาน

ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็น
จริงและตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ 

  
มาตรา ๔๓/๒๓  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
  
มาตรา ๔๓/๒๔  ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่ าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเปูาหมายเพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๔๓/๒๕  ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องของส านักงาน เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามเลขาธิการตลอดจนพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของส านักงานเป็นการเพ่ิมเติมได้ตาม
ความจ าเป็น 

  
มาตรา ๔๓/๒๖  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 



 -๑๗- 

  
มาตรา ๔๓/๒๗  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและ

รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 
รายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ ผู้สอบ

บัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการด าเนินงานของ
ส านักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการโดย
บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๔๓/๒๘  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของส านักงานให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการนี้ให้
รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานและมีอ านาจยับยั้งการกระท าของ
ส านักงานที่ขัดต่ออ านาจหน้าที่ของส านักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

___________________ 
 
มาตรา ๒๔  ในวาระเริ่มแรกให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๒๕  ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๖  ในวาระเริ่มแรกก่อนที่ส านักงานจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เลขาธิการ
จัดท าแผนการด าเนินการของคณะกรรมการ และแผนการจัดตั้งการบริหารงานของส านักงาน เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกล่าว  

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินงานตามแผนที่เลขาธิการเสนอตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๒๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และงบประมาณ

ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 



 -๑๘- 

 ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หรือค่าจ้างรวมทั้ง
สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในส านักงาน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้ก าหนดระยะเวลาการจ้าง  
มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ตามวรรคสอง 
 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคสองไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิม
เลิกจ้าง 
 

มาตรา ๒๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามวรรค
หนึ่ง ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส านักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดแล้ว ให้ส านักงานรับไว้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส านักงาน 

ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพ่ือไปเป็นพนักงานของส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

 
ลูกจ้างของที่ไปเป็นลูกจ้างของส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

 
 มาตรา ๒๙  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  .......................................... 
         นายกรัฐมนตรี 


