๑
(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
.......................................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บัง คับตั้ งแต่วั นถัด จากวั นประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๒) กรรมการโดยตาแหน่งจานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และประธานสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ให้ เลขาธิ การส านั ก งานส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จดิ จิ ทัล แห่ งชาติ เป็ น กรรมการและเลขานุ การโดย
ตาแหน่ง และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ ที่พ้ นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
ให้สานักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีห น้ าที่ป ฏิบั ติการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓
มาตรา ๗ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการหรือ กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง
อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(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 ๖
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาศึกษา เสนอแนะ หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ให้นามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน

๔
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน
และที่ปรึกษาที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทาการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับ
ผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา
มาตรา ๑๒ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน
และที่ปรึกษาได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทาแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้า นการส่ งเสริม อุ ตสาหกรรมดิ จิ ทัล ทั้ง อุ ตสาหกรรมซอฟต์ แ วร์
อุตสาหกรรมเนื้อหาและสื่อดิจิทัลทั้งในกิจการโทรทัศน์ วิทยุ เพลง ละคร ภาพยนตร์ หรือโฆษณา และนวัตกรรม
หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งครอบคลุม
การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทาโครงสร้างการ
กากับดูแลที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมให้มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(๔) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับ
ผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศ
(๕) ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศในอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการอานวยความสะดวกแก่หุ้นส่วนและการร่วมทุนกับคู่สัญญาต่างประเทศ ด้วย
การเป็นแหล่งทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือ
(๖) ผลักดันและจัดให้มีกฎ ระเบียบ หรือมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนและ
ประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมในประเทศ
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิด มาตรการเพื่อคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
รวมทั้งจัดตั้งและประสานงานด้านเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาและการศึกษาค้นคว้าวิจัย

๕
(๘) เสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งออกระเบียบหรือ
ประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
(๙) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินงานได้
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ รวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ที่กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
หมวด ๒
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ให้มีสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็น
นิติบุ คคล และไม่เป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน หรือรัฐ วิส าหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจ การของส านั กงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๕ สานักงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศเสนอ
ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและการเสนอแนะมาตรการการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดาเนินกิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๓ (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) ผลักดันงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศของคณะกรรมการ
(๔) สนับสนุน ประสานงาน และให้บริการกับสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และภาคเอกชน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
และกิจการด้านดิจิทัล

๖
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางด้านอุตสาหกรรม
ดิจิทัลและนวัตกรรมให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสั่งการหรือ มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็นหน้าที่ของสานักงาน
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งให้หน่วยงานของ
รัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินงานได้
มาตรา ๑๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ ให้สานักงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) ท าความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๕) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิ จการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
สานักงาน
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีส่ านักงานกาหนด
(๘) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๑๘ สานักงานอาจมีรายได้จาก
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมา
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดาเนินการของสานักงาน
ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง

๗
มาตรา ๑๙ ให้สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๐ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของ
สานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ และจะให้มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรอง
จากเลขาธิการก็ได้
มาตรา ๒๑ เลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๓) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการ
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือการบริหารจัดการ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จการที่เ กี่ ย วข้อ งกั บส านั กงาน หรื อ กิ จการที่ ขัด หรื อแย้ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของสานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๒๒ เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ก่อนครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันแต่
ไม่เกิน หกสิบ วัน หรื อภายในสามสิบ วัน นับ แต่วันที่ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ส านักงาน
ดาเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ดารงตาแหน่งแทนเลขาธิการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง

๘
มาตรา ๒๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๕ ให้เลขาธิการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานและตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและมติของคณะกรรมการ และระเบียบข้อบังคับ ที่
สานักงานกาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายมติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่สานักงานกาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
สานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของ
เลขาธิการตามทีเ่ ลขาธิการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สานักงานกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงานและเพื่อ
การนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุ คคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
การรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
เป็นไปตามระเบียบทีก่ าหนด

๙
หมวด ๓
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๒๗ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่
สาคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ
ตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ
มาตรา ๒๘ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
มาตรา ๒๙ ในทุกรอบปี ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่รัฐมนตรี
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัต ถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๓๐ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามเลขาธิการตลอดจนพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความ
จาเป็น
มาตรา ๓๑ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๒ ให้สานักงานจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอกที่
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

๑๐
หมวด ๔
การกากับดูแล
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการของสานักงานให้เป็นไปตาม
อานาจหน้ าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ บาล และมติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้ให้ รัฐ มนตรี
มีอานาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานและมีอานาจยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัด
ต่ออานาจหน้ าที่ ของส านั ก งาน นโยบายของรั ฐ บาล หรื อมติ คณะรั ฐ มนตรีที่เ กี่ยวข้อง ตลอดจนสั่ งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๔ ให้สานักงานดาเนินการให้มีการแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สภาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารตามมาตรา ๕ (๒)
ให้กรรมการโดยตาแหน่งประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่ มแรกให้ ผู้ ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริห ารส านักงานส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ เลขาธิการร้องขอ
ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติงานในสานักงานได้เป็นการชั่วคราว
โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเลขาธิการ
การมาปฏิบัติงานในสานักงานของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการ
ปฏิบัติราชการ
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่สานักงานจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ เลขาธิการ
จั ด ท าแผนการด าเนิ น การของคณะกรรมการ และแผนการจั ด ตั้ ง การบริ ห ารงานของส า นั ก งาน เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานตามแผนที่เลขาธิการเสนอตามความจาเป็น

๑๑
มาตรา ๓๘ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารในส่ ว นที่เ กี่ ยวกับ การส่ งเสริ ม และ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ให้ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามมาตรา
๔๑ ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ ต่างๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งในสานักงาน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
มาตรา ๔๐ ข้าราชการและลูกจ้างตามมาตรา ๔๐ ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสานักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกาหนดแล้ว ให้สานักงานรับไว้
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน สาหรับผู้ไม่แจ้งความจานงภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้กลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวง
ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพื่อไปเป็นพนักงานของสานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้
ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นลูกจ้างของสานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการเลิ ก หรื อ ยุ บ ต าแหน่ ง หรื อ เลิ ก จ้ า งโดยไม่ มี ค วามผิ ด และให้ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๔๑ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้ง
งบประมาณของ สานักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานหรือลู กจ้างที่โ อนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรือค่าจ้าง
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่างๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในสานักงาน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้

๑๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...................................
นายกรัฐมนตรี

๑๓
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญ ญั ติฉ บั บนี้ คือ โดยที่ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทัล และ
เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และจาเป็นต้องมีการรวมองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการเป็น หน่วยงาน
หลักของประเทศในการขับเคลื่อนภารกิจด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมให้เป็นตามแผนระดับ เศรฐกิจด้าน
ดิจิทัลแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนระดับเศรฐกิจด้านดิจิทัลแห่งชาติมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และลด
ความซ้าซ้อนหน่วยงานต่างๆ ที่มีให้มีความเป็นเอกภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

