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(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. .... 

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

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

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

......................................... 
  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  
........................................................................................................................................................

......................................... 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม พ.ศ. ....” 
  
มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
“คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  หมายความว่า คณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“รัฐวิสาหกิจ” ัหมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตาม

กฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
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(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

“หน่วยงานอื่นของรัฐ”หมายความว่า หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ใน
ก ากับของฝ่ายบริหาร 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   
 

มาตรา ๕  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเรียกว่า 
“กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุน
หรือให้กู้ยืมเงินแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการประกอบ
ธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
  มาตรา ๖  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๓) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื่อได้
หักรายจ่ายส าหรับการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส านักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จ าเป็น และที่ต้อง
จัดสรรเพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  หรือตามที่
กฎหมายอื่นก าหนด 
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(๔) เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(๕) เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๒๕ 

(๘) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๙) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 

(๘) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  
(๑๐) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินกิจการ รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
(๑๑) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
(๑๒) เงินตอบแทนที่ได้จากการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินกองทุนไปลงทุนด าเนินงาน  
การหักรายจ่ายส าหรับการด าเนินงาน และค่าภาระต่าง ๆ ตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๗  เงินและดอกผลตามมาตรา ๖ ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
 
มาตรา ๘  เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้  
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานดังกล่าวด้วย 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนกู้ยืม เพ่ือการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(๓) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๔) จัดสรรให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
(๕) จัดสรรให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคต์ามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด  
คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือสัดส่วนในการจัดสรรเงินกองทุนแก่หน่วยงานของรัฐ

เพ่ือการด าเนินการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได ้
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มาตรา ๙ การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน ให้ผู้บริจาคน าไปหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี
ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานมีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) หาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระท าการอื่นใดบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 

 

หมวด ๒ 
การบริหารกิจการของกองทุน 

   
 

มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง 
(๒) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง หรือกองทุน จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  
มาตรา ๑๒  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๓  ให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ

ได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้น

ใหม ่
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ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒ 

(๔) คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ออกเพราะบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

  
มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

(๒) บริหารกองทุน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

(๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
จากกองทุน 

(๔) ระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่กองทุน 

(๕) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรม และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุน  
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มาตรา ๑๘  ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
(๒)  เสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการเงินและงบประมาณประจ าปีของกองทุน รวมทั้ง

ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนต่อคณะกรรมการ 
(๓)  ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน  
(๔)  จัดท าบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน 
(๕)  ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้

ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมกับรายงานตามมาตรา ๑๗ 
(๕)  

  
มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทส่วนงานที่

ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้ ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป 
 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

   
มาตรา ๒๑  ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนเจ็ดคน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการประเมินผล หรือด้านอ่ืน
ใดที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการประเมินผล  

ให้คณะกรรมการประเมินผลแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
ให้น ามาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับกับกรรมการ

ประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี 
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มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ให้น ามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๔  ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดอ้างถึงกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
     ................................... 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท
ในการให้บริการ การประกอบกิจการ และการด าเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และประชาชนยังขาดความพร้อมทั้งในแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเกิดขึ้นได้โดยพร้อมเพรียง รวมทั้งเพ่ือ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนและประชาชน สมควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นเพ่ือ
เป็นแหล่งเงินทุนในการด าเนินการดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 
 


