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(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  
........................................................................................................................................................

......................................... 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....” 
  
มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร 

การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข 
การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใด 
หรือการใด ๆ ที่มีกระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ 
โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือ
เทคโนโลยีอ่ืนใดในท านองคล้ายคลึงกัน  
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 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

   
  

มาตรา ๕  การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเพ่ือให้เกิดการรวมศูนย์ประสานความร่วมมือ
กับคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะกรรมการระดับนโยบาย หรือคณะกรรมการที่ควบคุมหรือก ากับดูแลธุรกิจ
บริการ หรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ระบบดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ
ท างานที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความเสี่ยงและคาดการณ์สิ่งที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นฐานรากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมหรือฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบทั้ง
การก าหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการแพร่ภาพกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์เทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นส าหรับประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ที่มีความหลากหลาย ที่อ านวยความสะดวก ช่วยยกระดับศักยภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีระบบศูนย์ข้อมูลเพ่ือจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ อันรองรับความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งานหรือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน  

(๓) การส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูล
ดิจิทัล และพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรการทางเงิน การ
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คลัง การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการทางกฎหมาย การเสนอแนะการตรากฎหมาย หรือกฎใด รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การให้บริการที่มีความส าคัญยิ่งยวด อันรวมเรียกว่า ซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือให้การประยุกต์ใช้งานมีความสอดคล้อง การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้มีความ
มั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  รวมทั้งท าให้ระบบหรือบริการส าคัญยิ่งยวดนั้นมีความน่าเชื่อถือเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลทั้งในกิจการโทรทัศน์ วิทยุ เพลง ละคร ภาพยนตร์ การโฆษณา การตลาด การลงทุน 
และการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดมาตรการและ
แรงจูงใจในการลงทุน หรือในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการร่วมทุนในรูปแบบการท างาน
ระหว่างรัฐกับเอกชน อันจ าเป็นส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งสร้างความพร้อมและองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือให้มีการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
ต่อยอดสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมี
นัยส าคัญ 

(๖) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพ่ือให้
มีระบบการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่ง เอ้ือต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับ 
ยุคสมัย 

 
 หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 
   

 
ส่วนที่ ๑  

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    

 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย  
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประธานกรรมการบริหาร
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประธานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
และประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ  

(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ให้ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้

เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

  
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น

กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติดังกล่าว 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้รับเอาหรือให้มีการ
ด าเนินนโยบายสานต่อหรือสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) ก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน มาตรการในการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมในภาพรวม เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมกลไกที่ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการกับทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

(๖) ก าหนดให้มีเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรัฐ ที่มีความรู้ความช านาญในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งก ากับดูแลและติดตาม
การด าเนินงานโครงการดังกล่าว 

(๘) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือค าแนะน า ตลอดจนส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการด าเนินงานได้ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ   
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หากมีการด าเนินการในข้อ (๕) และข้อ (๗) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดแล้ว ไม่จ าต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัศดุ และกฎหมายว่าด้วยให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอีก  

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
ในการก าหนดข้อบังคับตามวรรคสองและวรรคสาม ให้คณะกรรมการค านึงถึงหลักการเปิดเผย 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล  
 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

   
 

มาตรา ๑๑ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตามมาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ ที่ดูแลด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือดูแลด้านการจัดสรรการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลทางกายภาพ 

(๒) คณะกรรมการเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ ที่ดูแลด้านการส่งเสริมระบบการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) คณะกรรมการซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ ที่ดูแลด้านการส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือดูแลและส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  รวมทั้งการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญยิ่งยวดอันอาจมีความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบในภาพกว้างอย่างมีนัยส าคัญ 

(๔) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ ที่ดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ เนื้อหาดิจิทัล และนวัตกรรม รวมทั้งผลักดันมาตรการในการลงทุน การร่วมทุน และสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

(๕) คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือสังคมและทรัพยากรความรู้ ที่ดูแลความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เป็นเหตุเป็นผล การ
ด าเนินการใดๆ เพื่อสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดทรัพยากรความรู้ส าหรับประชาชน และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงทรัพยากรความรู้ของประชาชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอ่ืนได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม  

ให้น าความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับกรรมการในคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจหน้าที่ทั่วไป ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนเฉพาะด้านภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน รวมทั้ง

เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนดังกล่าว 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงาน 

เฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐ 
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ

ตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรรมการ 
(๕) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือค าแนะน า ตลอดจนส่ง

เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการด าเนินงานได้ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เลขาธิการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนจ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ที่ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

มอบหมาย และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ มีอ านาจหน้าที่ดูแลด้านการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลทางกายภาพ รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดสรรการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ให้ได้มาตรฐานและมีความต่อเนื่องในการให้บริการ  

(๒) บริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์อย่างคุ้มค่า โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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(๓) ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและการใช้งานฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ โดยต้องพัฒนาให้
ครอบคลุมไปยังพื้นท่ีต่างๆ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน  
(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธาน  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขาธิการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ 
(๕) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  
(๖) ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๗) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ที่ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

มอบหมาย และผู้แทนส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบการให้บริการในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือให้แก่

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ การ
ประกอบกิจการ และการด าเนินชีวิต 

(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ด้วยการอ านวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ าในการ
รับบริการจากภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องและท างานร่วมกันได้ 
 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขาธิการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์
ไทย จ ากัด  

(๓) กรรมการผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ
และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ   
(๕) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  
(๖) ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๗) ข้าราชการของส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย และผู้แทน

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ มีหน้าที่ในการดูแลและส่งเสริมให้เกิด
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเงิน การค้า การน าเข้าส่งออก รวมทั้งการ
บริการประชาชนของภาครัฐ  

(๒) ส่งเสริมให้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด าเนินการภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ผลักดันมาตรการที่จ าเป็นในทางกฎหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคส่วนต่างๆ ด าเนินการได้
ภายใต้การก ากับดูแลตนเอง 
  
 มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ประกอบดัวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขาธิการ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ   
(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนที่จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ   
(๖) ข้าราชการของส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย และผู้แทน

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๑๐ 
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มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งต่อยอดให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยในด้านการผลิตและ
การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รวมทั้งธุรกิจที่มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นฐานในการพัฒนาเพ่ือให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

(๓) ผลักดันมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ด้านการเงินและการลงทุนหรือ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการลงทุน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนและ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  

(๔) พัฒนาและเตรียมพร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ ประกอบดัวย  
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขาธิการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ   
(๕) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนที่จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ   
(๗) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ที่ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม

ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ และฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
และใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในการต่อ
ยอดและประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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(๒) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์สาธารณะและใช้เพ่ือการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 

(๓) สร้างความตระหนักและปลูกฝั่งจิตส านึกท่ีดีในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดปัญหาอัน
เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทางท่ีถูกต้อง 
 

มาตรา ๒๓  ให้ส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัตินี้ โดยรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดท าร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้าน เสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
(๓) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

(๔) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือการผลักดันและสนับสนุนการน านโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้าน เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(๖) สนับสนุนและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานของรัฐ 

(๗) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทาง
เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ  

(๘) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงานรวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะกรรมการ 

(๙) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย

คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๕ คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมายก็ได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการให้น าความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินหกคน 

 
มาตรา ๒๖  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง 

อนุกรรมการและที่ปรึกษาได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด ๓ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   
 
มาตรา ๒๗ ก่อนการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการรับฟังความเห็นของหน่วยงานของรัฐตามร่างนโยบายและแผนระดับชาติที่มีการ
จัดท า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งเห็นว่า การด าเนินการตามร่างนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะขัดแย้งกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือขัดแย้งกับนโยบายหรือแผนอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่
อาจปฏิบัติตามร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ ให้หน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้นเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  

หากคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับความเห็นของหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็น
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยไปพร้อมกับการอนุมัติร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๐ (๑) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการ
ตามภารกิจที่ก าหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดท า
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายหรือคณะกรรมการ
อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งสอดคล้องกันได้   
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มาตรา ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่ากระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบั ติดังกล่าวด าเนินการ
แก้ไข ยกเลิก หรือยุติการด าเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี กระท าผิดวินัย  และ 
ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยของผู้นั้นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีที่ผลของการไม่ด าเนินการตามมติคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ ไม่ปฏิบัติการตามมติ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เป็นรั ฐมนตรี เจ้าสั งกัด 
ให้คณะกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

  
มาตรา ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรา ๖ (๔)  ให้
กรรมการผู้แทนภาคเอกชนประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 

  
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
................................... 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานความรู้ และขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลอย่างเป็น
ระบบ  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยครอบคลุมการด าเนินงานในหลายมิติที่เป็นส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและการวางโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


