๑

(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
..................................
.....................................................................
....................................
........................................................................................................................................................
.........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
........................................................................................................................................................
.........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ใ ห้ ใ ช้ บั งคั บ ตั้ ง แต่วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร
การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจาหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข
การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอื่นใด
หรือการใด ๆ ที่มีกระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่
โดยอาศัย โครงสร้ างพื้น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรื อ
เทคโนโลยีอื่นใดในทานองคล้ายคลึงกัน
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๕ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์ประสานความร่วมมือ
กับคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะกรรมการระดับนโยบาย หรือคณะกรรมการที่ควบคุมหรือกากับดูแลธุรกิจ
บริการ หรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ระบบดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ
ทางานที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความเสี่ยงและคาดการณ์สิ่งที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมต้องมีแนวทางการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นฐานรากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมหรือฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบทั้ง
การกาหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี ที่
สนับสนุนการแพร่ภาพกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์เทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียม หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสาหรับประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ที่มีความหลากหลาย ที่อานวยความสะดวก ช่วยยกระดับศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ อันรองรับความต้องการและความจาเป็นในการใช้งานหรือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
(๓) การส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูล
ดิจิทัล และพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรการทางเงิน การ
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คลัง การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการทางกฎหมาย การเสนอแนะการตรากฎหมาย หรือกฎใด รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การให้บริการที่มีความสาคัญยิ่งยวด อัน รวมเรียกว่า ซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ ที่จาเป็นต่อการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อให้การประยุกต์ใช้งานมีความสอดคล้อง การทางานระหว่างระบบสามารถทางานเชื่อมโยงกันได้ มีความ
มั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งทาให้ระบบหรือบริการสาคัญยิ่งยวดนั้นมีความน่าเชื่อถือ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลทั้งในกิจการโทรทัศน์ วิทยุ เพลง ละคร ภาพยนตร์ การโฆษณา การตลาด การลงทุน
และการสร้ างแรงจู งใจในการลงทุน ที่เกี่ย วข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การส่ งเสริม ให้ เกิดมาตรการและ
แรงจูงใจในการลงทุน หรือในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการร่วมทุนในรูปแบบการทางาน
ระหว่างรัฐกับเอกชน อันจาเป็นสาหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งสร้างความพร้อมและองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้มีการนาไปประยุกต์ใช้สาหรับ
ต่อยอดสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการที่จาเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมี
นัยสาคัญ
(๖) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้
มีระบบการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่ง เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับ
ยุคสมัย
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ ง ประกอบด้ว ยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิช ย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ อานวยการส านั ก งบประมาณ ผู้ อ านวยการส านัก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ ประธานกรรมการบริ หาร
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล
ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ประธานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
และประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ
(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้
เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรีแ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็น
กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ซึ่ง พ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ อาจได้ รั บการแต่ ง ตั้ งอี ก ได้แ ต่ จ ะด ารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ หย่ อ น
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบายยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบั ติการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติดังกล่าว
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิน การของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เพื่อให้รับเอาหรือให้มีการ
ดาเนินนโยบายสานต่อหรือสอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) กาหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน มาตรการในการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอันส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมในภาพรวม เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มกลไกที่ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินการกับทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
(๖) กาหนดให้ มี เงิน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ มพิเศษ หรือเงินอื่นใดแก่ ข้าราชการ พนักงาน หรื อ
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ ที่มีความรู้ความชานาญในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกากับดูแลและติดตาม
การดาเนินงานโครงการดังกล่าว
(๘) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือคาแนะนา ตลอดจนส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินงานได้
(๙) ปฏิ บั ติห น้ า ที่อื่น ตามที่นายกรัฐ มนตรี ห รือคณะรัฐ มนตรีมอบหมาย หรื อตามที่ กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
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หากมีการดาเนินการในข้อ (๕) และข้อ (๗) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ ที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดแล้ว ไม่จาต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัศดุ และกฎหมายว่าด้วยให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอีก
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการกาหนดข้อบังคับตามวรรคสองและวรรคสาม ให้คณะกรรมการคานึงถึงหลักการเปิดเผย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มาตรา ๑๑ ในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตามมาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการฮาร์ ด อิ น ฟราสตรั ค เจอร์ ที่ ดู แ ลด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดูแลด้านการจัดสรรการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลทางกายภาพ
(๒) คณะกรรมการเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ ที่ดูแลด้านการส่งเสริมระบบการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(๓) คณะกรรมการซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ ที่ดูแลด้านการส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อดูแลและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญยิ่งยวดอันอาจมีความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบในภาพกว้างอย่างมีนัยสาคัญ
(๔) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ที่ดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ เนื้อหาดิจิทัล และนวัตกรรม รวมทั้งผลักดันมาตรการในการลงทุน การร่วมทุน และสนับสนุน งานวิจัย
และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(๕) คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ สั ง คมและทรั พ ยากรความรู้ ที่ ดู แ ลความรู้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เป็นเหตุเป็นผล การ
ดาเนินการใดๆ เพื่อสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดทรัพยากรความรู้สาหรับประชาชน และลดปัญหาความเหลื่อมล้าใน
การเข้าถึงทรัพยากรความรู้ของประชาชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการดาเนินการอื่นใดเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อให้ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นได้ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
ให้ นาความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับกรรมการในคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจหน้าที่ทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนเฉพาะด้านภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน รวมทั้ง
เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนดังกล่าว
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกากับดูแลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงาน
เฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน แล้วรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรรมการ
(๕) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือคาแนะนา ตลอดจนส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินงานได้
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ ผู้ อานวยการส านักงานรัฐ บาลอิเล็ ก ทรอนิกส์ (องค์ การมหาชน)
เลขาธิการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ บริษั ท ทีโ อที จากั ด (มหาชน) กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ข้าราชการหรื อพนั ก งานของรัฐ ที่ผู้ อานวยการส านักงานดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคม
มอบหมาย และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ มีอานาจหน้าที่ดูแลด้านการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลทางกายภาพ รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ให้ได้มาตรฐานและมีความต่อเนื่องในการให้บริการ
(๒) บริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์อย่างคุ้มค่า โดยหน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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(๓) ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและการใช้งานฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์ โดยต้องพัฒนาให้
ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธาน
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ประกอบด้ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) เลขาธิ ก ารส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมอุ ตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนจานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ข้าราชการหรื อพนั กงานของรัฐ ที่ผู้ อานวยการส านักงานดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคม
มอบหมาย และผู้แทนสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการให้บริการในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒ นาระบบการให้ บ ริการในด้ านต่าง ๆ ด้ว ยเทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่อเป็น เครื่องมือ ให้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ การ
ประกอบกิจการ และการดาเนินชีวิต
(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ด้วยการอานวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้าในการ
รับบริการจากภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องและทางานร่วมกันได้
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วยรองปลั ด กระทรวงพาณิชย์ ผู้อานวยการส านักงาน
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) เลขาธิ ก ารส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ
ผู้อานวยการสานั กงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์
ไทย จากัด
(๓) กรรมการผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสานักข่าวกรองแห่งชาติ
และผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนจานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ข้าราชการของสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ผู้อานวยการมอบหมาย และผู้แทน
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ มีหน้าที่ในการดูแลและส่งเสริมให้เกิด
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเงิน การค้า การนาเข้าส่งออก รวมทั้งการ
บริการประชาชนของภาครัฐ
(๒) ส่งเสริมให้ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลดาเนินการภายใต้ มาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) ผลักดันมาตรการที่จาเป็นในทางกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคส่วนต่างๆ ดาเนินการได้
ภายใต้การกากับดูแลตนเอง
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ประกอบดัวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทย ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขาธิการ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ดิจิ ทั ล แห่ ง ชาติ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บ ริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนที่จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ข้าราชการของสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ผู้อานวยการมอบหมาย และผู้แทน
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20141215_Draft DE version 08.03

๑๐

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ มีอานาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริ ม สนับ สนุ น งานวิจั ย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการส่ งเสริมให้ เกิดการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งต่อยอดให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ
(๒) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยในด้านการผลิตและ
การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รวมทั้งธุรกิจที่มีการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) ผลักดันมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ด้านการเงินและการลงทุนหรือ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการลงทุน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนและ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(๔) พัฒนาและเตรียมพร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของประเทศให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ ประกอบดัวย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผู้อานวยการสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขาธิการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ผู้อานวยการ
สานั กงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล แห่ งชาติ ผู้ อานวยการสานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้แทนภาคเอกชนที่จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ที่ผู้อานวยการสานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริม
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ และฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แบบยั่งยืนตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในการต่อ
ยอดและประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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(๒) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สาธารณะและใช้เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
(๓) สร้างความตระหนักและปลูกฝั่งจิตสานึกที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดปัญหาอัน
เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ถูกต้อง
มาตรา ๒๓ ให้สานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัตินี้ โดยรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
(๒) จัดทาร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้าน เสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๓) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน
(๔) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อการผลักดันและสนับสนุนการนานโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิ จิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้าน เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๖) สนับสนุนและให้คาแนะนาในการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานของรัฐ
(๗) สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทาง
เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
(๘) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงานรวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะกรรมการ
(๙) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้นาบทบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๕ คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
ที่ป รึ กษา เพื่อพิจ ารณาหรือ ปฏิบัติการอย่ างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นาความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินหกคน
มาตรา ๒๖ ให้ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อ ง
อนุกรรมการและที่ปรึกษาได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๓
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๗ ก่อนการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมต่อคณะรัฐมนตรี ให้ มีการรับฟังความเห็นของหน่วยงานของรัฐตามร่างนโยบายและแผนระดับชาติ ที่มีการ
จัดทา
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง เห็ น ว่ า การด าเนิ น การตามร่ า งนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะขัดแย้งกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือขัดแย้งกับนโยบายหรือแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรีกาหนด หรือมีปัญหาอื่นใดที่ไม่
อาจปฏิบัติตามร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ ให้หน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้นเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
หากคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับความเห็นของหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็น
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัยไปพร้อมกับการอนุมัติร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่า ด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๐ (๑) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดาเนินการ
ตามภารกิ จ ที่ ก าหนดในนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมจั ด ท า
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามลาดับ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายหรือ คณะกรรมการ
อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งสอดคล้องกันได้
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มาตรา ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่ากระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบั ติดังกล่าวดาเนินการ
แก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดาเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนด ในกรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ดาเนินการตามมติคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
ปลั ด กระทรวง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ดั ง กล่ า ว แล้ ว แต่ ก รณี กระท าผิ ด วิ นั ย และ
ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยของผู้นั้นดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ในกรณีที่ผลของการไม่ดาเนินการตามมติคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ก ารตามมติ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เป็ น รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด
ให้คณะกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ยังมิ ได้มีการจัดตั้ง สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตามมาตรา ๖ (๔) ให้
กรรมการผู้แทนภาคเอกชนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...................................
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด้าน
ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานความรู้ และขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารด้านดิจิ ทั ล มาใช้ในการพัฒ นาศัก ยภาพและประสิ ทธิภ าพของการให้ บริการ เพื่ อประโยชน์ ที่
ประชาชนจะได้รับ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล อย่างเป็น
ระบบ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยครอบคลุมการดาเนินงานในหลายมิติที่เป็นส่วน
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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