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(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 .......................................................................................................................................................

.......................................... 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

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

เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่า

ด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ 
   

  
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ประกอบด้วย  
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

เป็นที่ประจักษ์ในด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

  (๒) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และประธานสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

  ให้เลขาธิการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการโดย
ต าแหน่ง และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีร่ัฐมนตรีก าหนด  

 ให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

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

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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มาตรา ๗  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามป ี
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี

อาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง
อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ ประธานกรรมการและกรรมการ

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

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
  
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ  

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนได้ตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา เพ่ือ

พิจารณาศึกษา เสนอแนะ หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ให้น ามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน 
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มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
และท่ีปรึกษาท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับ
ผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา 

 
มาตรา ๑๒  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 

และท่ีปรึกษาได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  
มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

อุตสาหกรรมเนื้อหาและสื่อดิจิทัลทั้งในกิจการโทรทัศน์ วิทยุ เพลง ละคร ภาพยนตร์ หรือโฆษณา และนวัตกรรม
หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งครอบคลุม
การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดท าโครงสร้างการ
ก ากับดูแลที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมให้มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

(๔) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศ  

(๕) ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศในอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการอ านวยความสะดวกแก่หุ้นส่วนและการร่วมทุนกับคู่สัญญาต่างประเทศ ด้วย
การเป็นแหล่งทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือ  

(๖) ผลักดันและจัดให้มีกฎ ระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนและ
ประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมในประเทศ   

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดมาตรการเพ่ือคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 
รวมทั้งจัดตั้งและประสานงานด้านเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาและการศึกษาค้นคว้าวิจัย  
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(๘) เสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งออกระเบียบหรือ
ประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
            (๙) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการด าเนินงานได้  

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๒ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๔  ให้มีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๑๕  ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศเสนอ

ต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและการเสนอแนะมาตรการการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๓ (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) ผลักดันงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศของคณะกรรมการ 

(๔) สนับสนุน ประสานงาน และให้บริการกับสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และภาคเอกชน
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
และกิจการด้านดิจิทัล  



๖ 
 

 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการทางด้านอุตสาหกรรม
ดิจิทัลและนวัตกรรมให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการสั่งการหรือมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของส านักงาน  

 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของ

รัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการด าเนินงานได ้
 

   มาตรา ๑๗ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใดเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๕) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

ส านักงาน 
(๖) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ตาม

วัตถุประสงค์ของส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีส่ านักงานก าหนด 
(๘) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 
มาตรา ๑๘  ส านักงานอาจมีรายได้จาก 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมา 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินการของส านักงาน 
ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง 
 



๗ 
 

 

มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่  

 
มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของ

ส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ และจะให้มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรอง
จากเลขาธิการก็ได้   

 
มาตรา ๒๑  เลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๓) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการ

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือการบริหารจัดการ  
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

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

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ

วัตถุประสงค์ของส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  
มาตรา ๒๒  เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ 

ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส านักงาน
ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ด ารงต าแหน่งแทนเลขาธิการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  

 
 
 



๘ 
 

 

มาตรา ๒๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๒๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
 
มาตรา ๒๕ ให้เลขาธิการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานและตามนโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและมติของคณะกรรมการ และระเบียบข้อบังคับที่
ส านักงานก าหนด  

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายมติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มต ิหรือประกาศท่ีส านักงานก าหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
ส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของ
เลขาธิการตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย 

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

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงานและเพ่ือ

การนี้เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

การรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
เป็นไปตามระเบียบทีก่ าหนด 

 
 
 



๙ 
 

 

หมวด ๓ 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการด าเนินงานของส านักงาน 

   
  

มาตรา ๒๗  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่
ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ
ตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ 

  
มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
  
มาตรา ๒๙  ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่รัฐมนตรี

แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของส านักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรี 

 
 มาตรา ๓๐  ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามเลขาธิการตลอดจนพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของส านักงานเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความ
จ าเป็น 

  
มาตรา ๓๑  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเสนอต่อ

รัฐมนตรีเพื่อรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  
มาตรา ๓๒  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 
รายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี

ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอกที่
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 

หมวด ๔ 
การก ากับดูแล 

   
  

มาตรา ๓๓  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของส านักงานให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรี  
มีอ านาจสั่งใหเ้ลขาธิการชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานและมีอ านาจยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัด
ต่ออ านาจหน้าที่ของส านักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

  
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๔ ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรา ๕ (๒)  
ให้กรรมการโดยต าแหน่งประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

 
มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
 มาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อเลขาธิการร้องขอ  

ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติงานในส านักงานได้เป็นการชั่วคราว 
โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเลขาธิการ 

การมาปฏิบัติงานในส านักงานของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการ
ปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่ส านักงานจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ เลขาธิการ

จัดท าแผนการด าเนินการของคณะกรรมการ และแผนการจัดตั้งการบริหารงานของส า นักงาน เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกล่าว  

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามแผนที่เลขาธิการเสนอตามความจ าเป็น 

 



๑๑ 
 

 

มาตรา ๓๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของ 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๙ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามมาตรา 
๔๑ ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่างๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในส านักงาน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้                

 
มาตรา ๔๐ ข้าราชการและลูกจ้างตามมาตรา ๔๐ ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 

ของส านักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนดแล้ว ให้ส านักงานรับไว้
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ส าหรับผู้ไม่แจ้งความจ านงภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้กลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวง    

ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพ่ือไปเป็นพนักงานของส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้
ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นลูกจ้างของส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

 
   มาตรา ๔๑ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้ง
งบประมาณของ ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือค่าจ้าง 
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่างๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในส านักงาน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้             

 
  



๑๒ 
 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
     ................................... 
         นายกรัฐมนตรี  



๑๓ 
 

 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และจ าเป็นต้องมีการรวมองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการเป็นหน่วยงาน
หลักของประเทศในการขับเคลื่อนภารกิจด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมให้เป็นตามแผนระดับเศรฐกิจด้าน
ดิจิทัลแห่งชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนระดับเศรฐกิจด้านดิจิทัลแห่งชาติมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และลด
ความซ้ าซ้อนหน่วยงานต่างๆ ที่มีให้มีความเป็นเอกภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 


