
 
พระราชบัญญัติ 

สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การด าเนินงานของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  

จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในบางกรณี  เพ่ือประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

กับภาคเอกชน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น  

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 

“ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล”  หมายความว่า  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลติ  

การพัฒนา  การจัดจ าหนา่ย  หรือการให้บริการ  ด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบด้านซอฟตแ์วร์  

ด้านบริการดิจิทัล  ด้านดิจิทัลคอนเทนต์  หรือด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในระบบดจิทิลั  

ทั้งนี้  รายละเอียดให้เป็นตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

“สภา”  หมายความว่า  สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งประเทศไทย  

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งประเทศไทย  

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดกิจการอื่น เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 

การจดัตั้งสภา 
 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๖ ให้สภามีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น  

ประสานงาน  และสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน  เกี่ยว กับธุรกิจ 

หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๒) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ   กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

ดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล  

(๕) ส่งเสริมและก ากับดูแลให้เกิดคุณภาพ  มาตรฐาน  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๖) ด าเนินกิจการอื่นเพ่ือการพัฒนาธุรกจิหรืออตุสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย  หรือตามที่

ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๗ ห้ามสภากระท าการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ประกอบวิสาหกิจ  เข้าด าเนินการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด  เข้าถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน

หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจดิจิทัลกับบุคคลใด  เว้นแต่เป็นการประกอบวิสาหกิจเพียงเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา  ๖  และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ 

(๒) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัย 

ของการประกอบวิสาหกิจดิจิทัล 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ  อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ   
หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๔) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิก  หรือบุคคลอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพ่ือเป็น 
การสงเคราะห์พนักงาน  หรือครอบครัวของพนักงานตามข้อบังคับ  หรือเป็นการให้เพ่ือการกุศลสาธารณะ  
หรือตามหน้าที่ศีลธรรม  หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม  

(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามพระราชบัญญัติ 
และข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก  โดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ 

(๖) แบ่งปันผลก าไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง  
มาตรา ๘ ให้สภามีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  และมีส านักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้

ตามความจ าเป็น 
การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
มาตรา ๙ สภาอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  และค่าบ ารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
(๒) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๔) เงิน  ผลประโยชน์  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่ได้จากการด าเนินงานของสภา 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
มาตรา ๑๐ ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้เครื่องหมาย  หรือชื่อเป็นภาษาไทยวา่  “สภาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”  หรือชื่อย่อว่า  “สภาดิจิทัล”  หรืออักษรต่างประเทศ 
ที่มีความหมายหรืออ่านออกเสียงว่า  “สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”  หรือใช้ชื่อ
ในท านองเดียวกันจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภา 

หมวด  ๒ 

สมาชิก 
 
 

มาตรา ๑๑ สภามีสมาชิกสามประเภท  คือ 

(๑) สมาชิกสามัญ  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) สมาชิกวิสามัญ 

(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญ  ได้แก่  

(๑) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  

(๒) สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  โดยกรรมการสมาคมทั้งหมดจ านวนเกินกึ่ งหนึ่งและสมาชิก

ของสมาคมทั้งหมดจ านวนเกินกึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย  

มาตรา ๑๓ สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

มาตรา ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัล 

(๓) ผู้ซึ่งท าประโยชน์ให้แก่สภา  หรือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

หมวด  ๓ 

คณะกรรมการ 
 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  คณะหนึ่ง  

ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญ  

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง  เลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง

หรือหลายคน  เลขาธิการสภาคนหนึ่ง  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

ให้เลขาธิการสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

จ านวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล   

และวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  และวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา  เลขาธิการสภา   

และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๑๖ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกของสภาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๓) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่ได้จัดท าบัญชีน าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร  

มาระยะเวลาสามปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน  และมีการจัดท างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ  

จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบันด้วย 

(๔) ไม่เป็นพนักงาน 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง

หรือเงินเดือนประจ า  หรือเป็นพนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   

และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  และบุคคล  

หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐ  เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากต าแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(๙) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  

ประธานสภาจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๗  กรรมการ 

พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย  

(๒) ลาออก  
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(๓) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญั

ที่มาประชุม  

(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ  

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖ 

(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๖ 

มาตรา ๑๙ เมื่อกรรมการตามมาตรา  ๑๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ 

จัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ  เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวัน  

เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  คณะกรรมการจะจัดให้มีการเลือกตั้ง

กรรมการแทนหรือไม่ก็ได้  

ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระ  

ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ

ตามมาตรา  ๓๖  ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของสภาต่อไป

เท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สภา  เพ่ือให้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา  ๑๕  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง  จนเหลือจ านวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๒  

ให้กรรมการที่เหลืออยู่  กระท าการต่อไปได้  แต่เฉพาะจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ

ตามมาตรา  ๑๕  

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจวางนโยบายและด าเนินกิจการของสภา 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา  ๖  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลด้านนโยบายและ 

การด าเนินการกับรัฐบาล  หน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  

ตลอดจนศึกษาแนวทาง  และร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ  

การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 
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(๒) สนับสนุนการด าเนินการของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประ โยชน์ต่อธุรกิจ 

หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  

(๓) ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๔) ด าเนินการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การประสานงานด้านธุรกิจ  อุตสาหกรรม  การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ด้านดิจิทัล 

กับทั้งองค์กรในประเทศ  และองค์การระหว่างประเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  และ 

จัดให้มีการตรวจสอบบญัชีรายรบั  รายจ่าย  งบการเงิน  โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  และเสนอให้ที่ประชุมสามญั

ให้ความเห็นชอบ  

(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วย 

 (ก) การจ าแนกกลุ่มสมาชิกตามลักษณะหรือพ้ืนที่ของการประกอบธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมดิจิทลั  การเลือกตั้งกรรมการกลุ่มสมาชิก  การประชุมและด าเนินการของสาขาการประกอบกิจการ

ด้านดิจิทัล  ตลอดจนกิจการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) การก าหนดรายละเอียดของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (ค) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร  สิทธิหน้าที่ของสมาชิก  คุณสมบัติ   

วินัยและการลงโทษสมาชิก  และการพ้นจากสมาชิกภาพ  รวมทั้งการอุทธรณ์  
 (ง) การก าหนดค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการ 

ที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
 (จ) การก าหนดจ านวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมดิจิทัล  วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  และวิธีการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  
เลขาธิการสภา  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตลอดจนต าแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นรายต าแหน่ง 

 (ฉ) การประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ  และการประชุมใหญ่สภา 
 (ช) การจัดตั้งและการด าเนินกิจการของส านักงานสาขาสภา 
 (ซ) การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  การก าหนดต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  

และเงินบ าเหน็จรางวัลของพนักงาน  รวมทั้งวินัย  การลงโทษ  และการร้องทุกข์ของพนักงาน 
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 (ฌ) การเบิกจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินทุกประเภท 
 (ญ) การสงเคราะห์พนักงาน  ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่าว  หรือผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นพนักงาน 
 (ฎ) การอื่นใดที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของสภา  
การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใด ๆ  ตาม  (๗)  ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากที่ประชุมใหญ่สภา  เมื่อที่ประชุมใหญ่สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องส่งข้อบังคับนั้นให้รัฐมนตรี 
เพื่อทราบ 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่อาจ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่ มาประชุม  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับตัวกรรมการ  หรือส่วนได้เสีย
ของกรรมการหรือสมาชิกที่กรรมการเป็นผู้แทน  ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงในเรื่องนั้น  แต่ไม่มี 
สิทธิออกเสียง 

มาตรา ๒๓ ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ประธานสภาเป็นผู้แทนของสภา 
และเพ่ือการนี้  ประธานสภาจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการกระท าการแทนก็ได้   โดยการมอบ
อ านาจดังกล่าวจะต้องก าหนดขอบเขต  หน้าที่และอ านาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างชัดเจน 

การด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

หมวด  ๔ 

การด าเนนิกิจการของสภา 
 
 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญ่เชน่นี ้ 

เรียกว่า  ประชุมสามัญ  

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



การประชุมใหญ่สภาคราวอื่น  นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง  เรียกว่า  ประชุมวิสามัญ 

มาตรา ๒๕ ในการประชุมสามัญอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) พิจารณาให้ความเห็นรายงานแสดงสถานภาพเศรษฐกิจ  และผลผลิตด้านดิจิทัลของ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับสากล  

(๒) รับรองรายงานประจ าปีแสดงผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา  

(๓) พิจารณารายงานประเมินผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา  

(๔) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีของสภาที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ  แผนด าเนินงาน  และงบประมาณ

ประจ าปีของสภา  

(๖) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

มาตรา ๒๖ เมื่อมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  

สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกสามัญจะท าหนังสือร้องขอ 

ต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้  ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุม 

เพื่อการใด  

ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ  

มาตรา ๒๗ ในการประชุมใหญ่สภา  ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ 

ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม  กรณีประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่อาจ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม  หากรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม  

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม  

สมาชิกสามัญอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนได ้

ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่มาประชุม  โดยสมาชิกคนหนึ่ง

มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สภาได้  แต่ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและแสดงความคิดเห็นได้

ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๒๙ ในการประชุมสามัญ  ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้เลื่อน

การประชุมนั้นออกไปอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  การประชุมสามัญครั้งใหม่นี้  ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจ านวนเท่าใด   

ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้  แต่การประชุมในครั้งนี้  ให้ด าเนินการได้เฉพาะกิจกรรมอันพึงกระท าตามระบุ

ในมาตรา  ๒๕  เท่านั้น  เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ   

แผนด าเนินงานประจ าปี  และงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของสภา 

ตามมาตรา  ๒๕  (๕)  จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมครบองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๗ 

มาตรา ๓๐ ในการประชุมวิสามัญ  ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม 

หากการประชุมวิสามัญนั้นได้เรียกตามค าร้องขอของสมาชิกสามัญ  ให้งดประชุม  หากเป็นการประชุมวิสามัญ

ที่สมาชิกสามัญมิได้ร้องขอ  ให้เลื่อนการประชุมวิสามัญนั้นออกไป  โดยให้ประธานสภาเรียกประชุมวิสามัญ

อีกครั้งภายในสี่สิบห้าวัน  การประชุมวิสามัญครั้งหลังนี้  ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจ านวนเท่าใด  

ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้  เว้นแต่การด าเนินการดังต่อไปนี้จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม  

ครบองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๗  

(๑) การมีมติให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๑๘  (๓)  

(๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับตามมาตรา  ๒๑  (๗)  

(๓) การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ  แผนด าเนินงานประจ าปี   

และงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของสภาตามมาตรา  ๒๕  (๕) 

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานคณะกรรมการและสภา 

ในปีที่ล่วงมา  และค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย  พร้อมด้วยงบการเงินประจ าปี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับรองเสนอต่อที่ประชุมสามัญภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  และให้ส่งส าเนาเอกสารดังกล่าว

ไปยังรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญรับรองแล้ว 

มาตรา ๓๒ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา  ๓๑  นั้น  ให้ที่ประชุมสามัญแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญช ี และต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสภา  และขอค าชี้แจง

จากประธานสภา  กรรมการ  พนักงาน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสามัญก าหนด 

หมวด  ๕ 

การก ากับดูแลของรัฐ 
 
 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา  และจะให้ส่ง

เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้  

(๓) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือคณะกรรมการระงับหรือแก้ไขการกระท าใด ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  

นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือข้อบังคับ  เมื่อสั่งการอย่างใดแล้ว  ให้รายงานต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๓๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในส านักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาท าการ  หรือให้บุคคล

ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ  

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว 

ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าสภาหรือคณะกรรมการ  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

ตามมาตรา  ๓๓  หรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภา  หรือเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ  

ความมั่นคงของประเทศ  หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง  พ้นจากต าแหน่ง  

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก  เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้าปี

นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๖  

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาจ านวนไม่น้อยกว่าสิบสามคน  แต่ไม่เกินยี่สิบคน   

เป็นคณะกรรมการชั่วคราวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะ 

พ้นจากต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจด าเนินกิจการสภาเพียงเท่าที่จ าเป็น

และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๕ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 

วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว  เมื่อกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว   

ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 

หมวด  ๖ 

บทก าหนดโทษ 
 
 

มาตรา ๓๘ สภากระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภากระท าความผิดและถูกลงโทษ  ถ้าการกระท าความผิดของสภา 

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการ  

หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้สภากระท าความผิด  กรรมการผู้นั้น

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ชี้แจง  หรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  ให้สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอันยกเลิก   

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ  และหนี้ของสมาคมดังกล่าวที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของสภานับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ ให้พนักงานและลูกจ้างของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานของสภา  กับให้ถือว่าเวลาท างานของบุคคลดังกล่าวในสมาคม

สมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเวลาท างานในสภานับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษา  และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน  ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภา  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านนิเทศศาสตร์  ด้านสังคม  ด้านกฎหมายดิจิทัล  ด้านธุรกิจการดูแลด้านสุขภาพ  ด้านเศรษฐศาสตร์  

และด้านส่งเสริมสิทธิประชาชนอย่างทั่วถึง  ด้านละหนึ่งคน  ตามที่คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสนอและรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบเป็น

คณะกรรมการคณะแรกของสภา  มีหน้าที่และอ านาจด าเนินการตามมาตรา  ๒๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)   

และ  (๖)  และออกข้อบังคับตาม  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ฌ)  เพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราว  

และปฏิบัติการอย่างอื่นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ด าเนินการรับสมัครสมาชิก  

และเรียกประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ตามมาตรา  ๑๕  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีความจ าเป็น  รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้ก็ได้   

การขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ทั้งนี้รวมกันไม่เกินหกสิบวัน 

เมื่อเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว  กรรมการคณะใหม่ต้องจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง  เพ่ือด าเนินการตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว  ให้คณะกรรมการคณะแรกพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๔๕ ในการเลือกตั้งกรรมการคณะใหมต่ามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึง่  มิให้น าระยะเวลา

การเป็นสมาชิกของสภาตามมาตรา  ๑๖  (๒)  มาใช้บังคับกับผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๖ ให้สมาชิกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ที่ด ารงสมาชิกภาพอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสมาชิกสภา 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องด้วยการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  และนวัตกรรมดิจิทัล 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคม  สมควรที่ประเทศไทยจะมี 
การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  อันเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านก าลังคน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์โดยตรง  รวมทั้ง 
มีความใกล้ชิดและความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค  เพ่ือให้เป็นองค์กรส าคัญในการท างานร่วมกับรัฐบาล 
และภาคเอกชนอ่ืน ๆ  ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล  และการน านวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ 
ในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒


