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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
เหตุผล 

 
โดยที่ปัจจุบันส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมี

สถานะเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน มีหน้าที่เฉพาะการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่ด้วยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติและต้องมีการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมภาคเอกชนในการด าเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจน 
การด าเนินการในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สมควรที่จะมีหน่วยงานที่มี 
การบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว ในการนี้จึงได้
ปรับปรุงสถานะและอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. .... 
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  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

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

 
(พระราชบัญญัตินี้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

จึงมิได้มีการเขียนค าปรารภตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  
 



 ๒ 

มาตรา ๕  ให้มสี านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ  

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่  

 
มาตรา ๖  นอกจากด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 

ใหส้ านักงานรับผิดชอบในงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๒) จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการ
ด าเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเงิน การค้า การลงทุน และการน าเข้าส่งออก รวมทั้งการให้บริการประชาชน
ของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริม
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการก าหนดมาตรฐานเรื่องดังกล่าว  

(๕) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแล 
ที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ 



 ๓ 

(๖) ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้การสนับสนุน
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

(๗) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือ 
ตามมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

(๘) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

(๑๐) ฝึกอบรมเพ่ือยกระดับของบุคลากรของส านักงานและบุคคลภายนอกให้มี
ทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน ความม่ันคงปลอดภัย และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและ 
การให้บริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๗  ในการด าเนินงานของส านักงาน นอกจากอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ 

ในมาตรา ๖ แล้ว ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ทั่วไป ดังต่อไปนี้ด้วย  
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใด

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ของส านักงาน  
(๕) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินงาน 

ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๗) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๘) ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามทีค่ณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
การถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนตาม (๔) และการกู้ยืม

เงินตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา ๘  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย  
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๖  
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงาน 



 ๔ 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๕) ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินงานของส านักงาน 
ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับ

ทางปกครอง 
 
มาตรา ๙  รายได้ของส านักงานไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ผู้แทนส านักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหกคน  

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งพนักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสามคน 
และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

 
มาตรา ๑๑  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย และ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๕) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) ไมเ่คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอ่ืนใด หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ

ลูกจ้างขององค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

 
มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ มีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี   
 
 



 ๕ 

มาตรา ๑๓  เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐  
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที ่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธาน

กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้ด าเนินการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

 
มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็น 
เสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีมีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่

คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 
 
มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 

ของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

ทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดท้ังการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของส านักงาน 



 ๖ 

(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและผู้อ านวยการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของผู้อ านวยการในส่วนที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานของส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน และการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อบังคับตาม (๒) ถ้ามีการจ ากัดอ านาจผู้อ านวยการในการท านิติกรรมกับ

บุคคลภายนอกให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่

หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 
การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคล 

ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้น ามาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธาน

อนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

 
มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าที่

บริหารกิจการของส านักงาน  
 
มาตรา ๒๑  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวกับภารกิจ 

ของส านักงาน และการบริหารจัดการ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 



 ๗ 

(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม  

 
มาตรา ๒๒  ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาผู้อ านวยการคนใหม ่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๓  ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ทั้งนี้  

ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๒๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ ผู้อ านวยการ

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ ยกเว้นกรณมีาตรา ๒๑ (๒)  
 
มาตรา ๒๕  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน และ 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และ
ระเบียบข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มต ิหรือประกาศที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 



 ๘ 

(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน 
และลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  
ทั้งนี ้ตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มต ิหรือประกาศ
ของคณะกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๖  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็น

ผู้แทนของส านักงาน เพ่ือการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน 
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน ผู้อ านวยการอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  
และในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว 
ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิมตามวรรคสองแล้ว ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงาน 
ในส านักงานส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท านองเดียวกันเสมือน 
อยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

 
มาตรา ๒๙  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน 

ชดใช้ทุนการศึกษาท่ีได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงาน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการก่อน และให้ถือว่าการไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลา 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

 



 ๙ 

มาตรา ๓๐  การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๓๑  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชี

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือรับรอง 

 
มาตรา ๓๒  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการ

และรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 
รายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงิน 

ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผล 
การด าเนินงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการ 
โดยบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

 
มาตรา ๓๓  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงาน 

ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการชี้แจงข้อเท็จจริง แสดง 
ความคิดเห็น หรือท ารายงานเสนอ และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่ออ านาจหน้าที่
ของส านักงาน นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการฝ่าฝืนหรือไม่กระท าการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
ให้รัฐมนตรีส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
 มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
   

 มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

 



 ๑๐ 

 มาตรา ๓๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
และงบประมาณของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงาน 
  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างท่ีโอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
หรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ที่ได้รับอยู่เดิม 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้ก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ 
ตามวรรคสอง 
  การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคสองไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 
 
  มาตรา ๓๗  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การพ้นจาก
ต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้กับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
จนกว่าจะมีข้อบังคับเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๓๘  ในวาระเริ่มแรก กรณีท่ีงบประมาณซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๖  
วรรคหนึ่ง ไม่เพียงพอแก่การด าเนินงานของส านักงาน ให้ผู้อ านวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามท่ีผู้อ านวยการเสนอตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
  มาตรา ๓๙  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใช้บังคับอยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

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


