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๑. ความท่ัวไป 

 
(๑) จุดประสงค์การจัดท าเจตนารมณ์กฎหมาย เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้ 

มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยผู้อ่านในการท าความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้
กฎหมาย แต่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดี
ของศาล 

โดยหลักแล้ว กระบวนการจัดท าร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงาน
ของรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
เพ่ือให้ภารกิจของตนลุล่วง ซึ่งหลักการของร่างกฎหมายนั้นอาจจะมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาล
โดยตรง จากการประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของ
นักวิชาการที่หน่วยงานของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับหลักการของ 
ร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะศึกษาค้นคว้า  
สรุปเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ความเห็นในประเด็นปัญหา  
ข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยค าและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดท าบันทึกเจ้าหน้าที่ 
พร้อมเอกสารเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะมีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติ ในประเด็นต่ าง  ๆ  ซึ่ งฝ่ ายเลขานุการฯ จะได้จัดท า 
บันทึกประจ าวันสรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ และจัดท ารายงานการประชุมโดยละเอียด 

เมื่ อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาเสร็จ  ฝ่ ายเลขานุการฯ จะจัดท า 
เรื่องพิจารณาเสร็จประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
โดยสรุปความเป็นมาของเรื่องตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ ร่างกฎหมาย  
ที่ผ่านพิจารณา บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างกฎหมาย (ซึ่งมีเนื้อหาท านอง
เดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี) บันทึกวิเคราะห์
สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อร่างกฎหมายได้เสนอต่อรัฐสภา)  
ในชั้นการตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 

                                                 
*จัดท าโดยนางสาวสุจิตตา  มโหธร และนางสาวศรีรัตน ์ งามนิสัย นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  



๒ 
 

ร่างกฎหมายประจ า รองเลขาธิการฯ และเลขาธิการฯ ก็อาจมีการแก้ไขหรือมีข้อสังเกตต่าง  ๆ  
เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ด าเนินได้ก็จะมีการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี 

จากนั้ น เมื่ อร่างกฎหมายเข้ าสู่ การพิจารณ าของรัฐส ภาและมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และมติให้แก้ไขร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา มักจะประสบปัญหาในการท าความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วนเหตุผลของ
กฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพรวมกว้าง ๆ 
เท่ านั้น  จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็น 
ซึ่งเป็นที่ยุติจะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่าน
บทบัญญัติกฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายเอาไว้ หรือจากการ
สัมมนาทางวิชาการ หรือจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่เป็นจ านวนน้อยมากและมีไม่ครบทุกกฎหมาย  
ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในชั้นการยกร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
หรือหากสามารถเข้าถึงได้ ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือท าความเข้าใจประเด็นต่าง  ๆ ที่เป็นที่มา
ของการบัญญัติกฎหมายได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงจากการที่
มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

(๒) ผู้จัดท า ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง โดยมีผู้อ านวยการกองกฎหมาย
การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้ควบคุมดูแล 

 
๒. แนวความคิดของกฎหมายและหลักกฎหมายซึ่งเป็นที่มาของหลักการในกฎหมาย 

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่งคั่งอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital 
Economy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ จึงจ าเป็นต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล และการจัดท านโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  

ทั้งนี้ รากฐานและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบด้วย
กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๕ ด้าน ดังนี้  



๓ 
 

 ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นฐานรากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (Hard Infrastructure) 

๒. การสร้างมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และสร้างความเชื่อมั่น
ในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Soft Infrastructure) 

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Infrastructure) 

๔. การส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  นวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรม digital content การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน การให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมการร่วมทุน ในกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Economy Promotion) 

๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือให้น าองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ส าหรับต่อยอดสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ 
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Digital 
Society and Knowledge) 

แม้ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน 
ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แต่อ านาจหน้าที่
ดังกล่าวยังจ ากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ไม่อาจรองรับการพัฒนารูปแบบ
หรือกระบวนการของธุรกิจหรือพันธกิจใหม่จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมที่เน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน  ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวง
ที่มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องด าเนินการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานของรัฐ กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการภาครัฐเพ่ือให้รองรับต่อระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีความคล่องตัว และมุ่งเน้นการท างานในเชิงส่งเสริม 
สนับสนุน และก ากับดูแล มากกว่าการใช้อ านาจรัฐในการควบคุม  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการเสนอให้ยุบเลิก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับปรุง
กรอบอ านาจหน้าที่และโครงสร้างของกระทรวงเพ่ือรองรับภารกิจด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

๓. ความเป็นมาของกฎหมาย 
ความเป็นมาในการเสนอร่างกฎหมายนี้มีล าดับความเป็นมาดังนี ้
(๑) คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๗ โดยนโยบายที่ส าคัญเรื่องการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในข้อ ๖.๑๘  
มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อน  
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  



๔ 
 

จากนโยบายดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานของรัฐที่มีความคล่องตัวเพ่ือเป็น
กลไกในการผลักดันงานต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล โดยหน่วยงานที่จะรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว คือ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของ
กระทรวงฯ ให้เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล มากกว่าการใช้อ านาจรัฐในการควบคุม 
เพ่ือให้เศรษฐกิจดิจิทัลเกิดขึ้นและเติบโตต่อไปได้   

(๒) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีการออกค าสั่งคณะที่ปรึกษาคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่  ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาปรับปรุงองค์กรก ากับดูแล 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล ซึ่งก าหนดให้มีคณะท างานขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือศึกษา  
แนวทางการปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล รวมทั้งจัดท า
ข้อเสนอในการจัดวางโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานของ
หน่วยงานในภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับความก้าวหน้าทางวิทยาการได้ 

(๓) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะท างานศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและ
ดิจิทัล ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าจ าเป็นต้องจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้ นโยบาย
ระดับชาติถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติให้มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับเศรษฐดิจิทัล  
และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและบทบาทภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการของ 
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของส านักงบประมาณและความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เกี่ยวกับการเพ่ิม
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลด้านสังคมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่งตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นเรื่องด่วน 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาต่อไป  อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  

(๕) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณา 
โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส านักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  

 



๕ 
 

๔. สาระส าคัญของกฎหมาย 
๔.๑ หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เสนอ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

เพ่ือยุบเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตั้ง “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม” และเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของกระทรวงในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเศรษฐกิจดิจิทัล และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่  
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมขึ้นใหม่ คือ 
ส านักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   

๔.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒)  

(๑) ยุบเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปรับปรุง
โครงสร้างและภารกิจของกระทรวงฯ โดยเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของกระทรวงฯ ให้ครอบคลุมถึง 
การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ชื่อใหม่ว่า 
“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (ร่างมาตรา ๓ ร่างมาตรา ๔ และร่างมาตรา ๖) 

(๒) แบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับ
ภารกิจด้านการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และภารกิจอ่ืนที่ รับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็นส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง  
กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอยู่เดิม  นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง 
ส่วนราชการระดับกรมเพ่ิมขึ้นจ านวนหนึ่งกรม คือ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะด้าน และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๕) 

(๓) โอนอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ  หนี้ และภาระ
ผูกพัน รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการเดิมในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นของส่วนราชการในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ไปเป็ นของกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย  
(ร่างมาตรา ๘ ร่างมาตรา ๙ ถึงร่างมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง) 

(๔) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอนและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน  (ร่างมาตรา ๒๑ 
วรรสอง) 

(๕) ก าหนดให้น ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
โดยในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานรัฐมนตรี กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเดิมโดยอนุโลม จนกว่า
จะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการข้ึนใหม่ (ร่างมาตรา ๒๒)  



๖ 
 

๕. ค าอธิบายรายมาตรา 
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐-๖๔๑/๒๕๕๘ 
   

ร่าง  
พระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
  .............................................................................. ...................................................... 
.................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

ช่ือร่าง
พระราชบัญญัต ิ
 

 

 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
 ก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และเนื่องจากเป็น
กฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงระบุ “(ฉบับที่ ..)” เพ่ือแสดงครั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายด้วย 
 

๒. ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย 
 ชื่อร่างมาตรา ๑ เป็นส่วนของตัวกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดว่า 
กฎหมายที่ตราขึ้นนั้นมีชื่อว่าอย่างไร และต้องอ้างชื่ออย่างไร ซึ่งโดยหลักแล้วชื่อร่างพระราชบัญญัติ
จะต้องสื่อให้เห็นถึงเรื่องและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ โดยน าสาระส าคัญมาสรุปย่อไว้เป็น  
ชื่อกฎหมาย เพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบว่ากฎหมายมุ่งหมายที่จะควบคุมหรือคุ้มครองการด าเนินการ
ในเรื่องใด   
      ส าหรับแนวทางการก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติในกรณีร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จะใช้ชื่อร่างพระราชบัญญัติตามกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยจะนับฉบับที่ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมต่อไปเรื่อย ๆ (คู่มือแบบการร่างกฎหมาย (Legislative Drafting Manual) หน้า ๕๖, ๖๐) 



๗ 
 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

วันใช้บังคับ 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

๒. ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย 
โดยทั่วไป วันใช้บังคับกฎหมายจะก าหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้าว่ากฎหมาย  
จะใช้บังคับหลังจากวันที่มีการลงประกาศกฎหมายโดยเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษา (คู่มือแบบ 
การร่างกฎหมาย (Legislative Drafting Manual) หน้า ๘๘) 

 

มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๘/๑) ของมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“(๘/๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 
 

ตั้งกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิก (๑๐) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ยุบเลิกกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 “มาตรา ๕  ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ   ฯลฯ  
  (๘) กระทรวงคมนาคม 
 (๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ฯลฯ   ฯลฯ” 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
 ๑.๑ เพ่ิม (๘/๑) ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
และได้เรียงล าดับชื่อกระทรวงตามตัวอักษรเพ่ือให้เป็นไปตามแบบการร่างกฎหมาย โดยได้บัญญัติไว้
เป็นล าดับที่ ๘/๑ ต่อจาก (๘) กระทรวงคมนาคม และก่อน (๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑.๒ ยกเลิก (๑๐) ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือยุบเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากโครงสร้างส่วนราชการ
ระดับกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นเป็น
กระทรวงใหม่แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



๘ 
 

  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 
ร่างเดิมที่เสนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ได้ก าหนด

บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ ซึ่งเป็นมาตรารวมที่ก าหนดชื่อกระทรวงทั้งหมดไว้ คณะกรรมการฯ 
จึงได้เพ่ิมเติมร่างมาตรา ๓ เพ่ือให้มีผลเป็นการยุบเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
๓. ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย 

ส่วนราชการระดับกระทรวง หมายถึง ส่วนราชการที่ด าเนินการตามภารกิจ 
ของรัฐในราชการฝ่ายบริหารที่มีล าดับสูงสุด และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยมีปลัดกระทรวงท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารของกระทรวง 
โดยกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างของกระทรวงจะปรากฏในกฎหมายสองฉบับ คือ (๑) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งก าหนดให้ “กระทรวง” เป็นราชการส่วนกลาง และ
ก าหนดการจัดระเบียบราชการในกระทรวง ซึ่งประกอบด้วยส านักงานรัฐมนตรี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม และ (๒) พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดว่า ส่วนราชการระดับกระทรวง
จะประกอบด้วยกระทรวงใดบ้าง และแต่ละกระทรวงจะมีอ านาจหน้าที่อย่างไร  ดังนั้น ในการยุบเลิก
กระทรวงเดิมและการตั้งกระทรวงใหม่ จึงต้องด าเนินการโดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

“หมวด ๘/๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   
 
มาตรา ๒๑/๑  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอ านาจ

หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา ๒๑/๒  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) ส านักงานสถิติแห่งชาติ” 
 

 
 
 
การก าหนดอ านาจ
หน้าที่และโครงสร้าง
ของส่วนราชการ
ภายในกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  



๙ 
 

  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    ๑.๑ เพิ่มหมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย

บทบัญญัติสองมาตรา คือ มาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ ซึ่งจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงฯ และก าหนดโครงสร้างของส่วนราชการภายในกระทรวงฯ  

๑.๒ เพิ่มร่างมาตรา ๒๑/๑ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง   

 ๑.๓ เพิ่มร่างมาตรา ๒๑/๒ เพ่ือก าหนดโครงสร้างของส่วนราชการภายใน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับภารกิจเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดย
แบ่งออกเป็น ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการเดิมเช่นเดียวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้มี
การจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมเพ่ิมขึ้นจ านวนหนึ่งกรม คือ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะด้าน และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. .... 

  
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 

 ๒.๑ ร่างมาตรา ๕ เพิ่มหมวด ๘/๑ เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๓ ก าหนดให้เพ่ิมเติม
หมวดที่ว่าด้วยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นหมวด ๑๐ ซึ่งเรียงล าดับไม่ถูกต้อง
ตามล าดับตัวอักษร คณะกรรมการฯ จึงได้น ามาก าหนดไว้เป็นหมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียงล าดับชื่อกระทรวงตามตัวอักษร และร่างมาตรา 
๓ และร่างมาตรา ๔ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒.๒ ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๒๑/๑ คณะกรรมการฯ ได้แก้ไขถ้อยค าเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงฯ จากเดิมที่ก าหนดให้กระทรวงฯ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ 
“เศรษฐกิจดิจิทัล” มาเป็นการก าหนดให้กระทรวงฯ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ “ดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม”  ทั้งนี้ เพ่ือให้ภารกิจของกระทรวงมีขอบเขตครอบคลุมการใช้ดิจิทัลเพ่ือ
ประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและทางสังคม และสอดคล้องกับขอบเขตของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 

๒.๓ ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๒๑/๒ คณะกรรมการฯ ได้แก้ไขชื่อส านักงาน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น “ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อส านักงานดังกล่าวตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวกัน 

 
 
 



๑๐ 
 

 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกหมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

การยกเลิกอ านาจ
หน้าท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

 
• บทบัญญัติที่ยกเลิก คือ หมวด ๑๐ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้ 
“มาตรา ๒๔  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่

เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือส่วนราชการที่ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)† (ยกเลิก) 
(๔) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๕) ส านักงานสถิติแห่งชาติ” 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    ยกเลิกบทบัญญัติในหมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่และโครงสร้างของส่วนราชการภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและก าหนดอ านาจ
หน้าที่และส่วนราชการภายในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามร่างมาตรา ๕ เพ่ิมหมวด ๘/๑   

 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 
 เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๓ ก าหนดให้ยกเลิกหมวด ๑๐ และให้ใช้ความใหม่
แทนที่ความเดิม แต่ไม่ได้ยกเลิกมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่และโครงสร้าง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฯ จึงแก้ไขเพ่ิมเติมความในร่างใหม่
มาตรา ๖ โดยก าหนดให้ยกเลิกหมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยกเลิก
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ เพ่ือให้มีผลเป็นการตัดบทบัญญัติที่ก าหนดอ านาจหน้าที่และส่วนราชการ
ภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 

                                                 
†มาตรา ๒๕ (๓) กรมไปรษณีย์โทรเลข ถูกยกเลิกโดยผลตามนัยของพระราชกฤษฎีกา 

ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๑๑ 
 

 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

การยกเลิกบทเร่งรดั
ให้จัดตั้งส่วนราชการ
ในกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร ภายใน
ก าหนดเวลา  

 
• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๕๗  บัญญัติไว้ว่า “ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้รัฐบาลเสนอกฎหมายจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมส ารวจและท าแผนที่พลเรือน ขึ้นใน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ยกเลิกบทบัญญัติที่ก าหนดเวลาให้ต้องมีการเสนอกฎหมายจัดตั้งส านักงานส่งเสริม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกรมส ารวจและท าแผนที่พลเรือน ขึ้นในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน
ก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่ใช้บังคับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจาก
ล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว อีกทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องยุบเลิก
โดยผลของร่างพระราชบัญญัตินี้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดบทบัญญัติตามมาตรา ๕๗ ไว้อีก  

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)  
คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนให้ถูกต้อง จากเดิมที่ร่างเดิมมาตรา ๔ 

ใช้ค าว่า “ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗” มาเป็น “ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗” เนื่องจากกรณีเป็นการ
ยกเลิกมาตรานี้ทั้งหมด ทั้งเลขมาตราและเนื้อความ 
 

มาตรา ๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 
 

การโอนภารกิจของ
ส านักงานรัฐมนตร ี

 

• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ส านักงาน
รัฐมนตรีเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

“มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
ฯลฯ    ฯลฯ” 



๑๒ 
 

 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 เนื่องจากมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ก าหนดให้หน่วยงานระดับกระทรวงต้องมีส านักงานรัฐมนตรี เมื่อมีการยุบกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในโครงสร้าง
ของกระทรวงใหม่จะต้องมีส านักงานรัฐมนตรีด้วย  ดังนั้น บทบัญญัตินี้จึงก าหนดให้มีการโอนอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอ านาจหน้าที่ของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
อ านาจหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 
 เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๕ ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดรวม ๆ กันหลายส่วนราชการ ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ชัดเจน 
คณะกรรมการฯ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้แยกการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการเป็นรายกรม เพื่อให้
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในร่างใหม่มาตรา ๘ เป็นการก าหนดกรณีของส านักงานรัฐมนตรี  
ซึ่งผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชี้แจงว่า ประสงค์จะโอนอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด คณะกรรมการฯ จึงแยกการโอนอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรีและอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาไว้เป็นอีกมาตราหนึ่ง 
 

มาตรา ๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระ
ผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๘ 
ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 

การโอนกิจการ
ทรัพย์สิน และ 
บุคลากรของ
ส านักงานรัฐมนตรี  

  

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
      โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
  ๒. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ร่างมาตรา ๙ เป็นการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของ 
ส่วนราชการของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นของ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งน่าจะรวมเข้ากับร่างมาตรา ๘ ได้   
แต่อย่างไรก็ดี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่าตามแนวทางการร่างกฎหมายของส านักงานฯ จะแยก



๑๓ 
 

บทบัญญัติที่ก าหนดเรื่องการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ออกจากบทบัญญัติที่ก าหนดเรื่องโอน
กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ และบุคลากร คณะกรรมการฯ จึงก าหนดแยกเป็นสองบทบัญญัติ
เช่นเดิม 

 
 มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ
ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกเว้นส่วนราชการดังต่อไปนี้ ไปเป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 

(๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๒) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ  
(๓) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  
(๔) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(๕) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

การโอนภารกิจของ
ส่วนราชการเดิม 
ไปเป็นของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 
 

    
• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวง เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
“มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ 

ดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ    ฯลฯ  
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

ฯลฯ    ฯลฯ” 
 

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
ดังนี้  

“ข้อ ๓  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักบริหารกลาง 
(๒) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๓) ส านักกิจการระหว่างประเทศ 
(๔) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ 

(๔/๑) ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 



๑๔ 
 

(๕/๑) ส านักป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๗) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๘) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ โอนอ านาจหน้าที่ทั้งหมดของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอ านาจหน้าที่ทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะมีผลเป็นการโอนภารกิจของส านักบริหารกลาง  
ส านักกิจการระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และส านักป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็น 
การโอนภารกิจของกลุ่มงานในส านักงานปลัดกระทรวงซึ่งไม่ได้มีฐานะเป็นกอง เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งยังเป็นการโอนงานตามภารกิจ
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงได้รับมอบหมายที่มิได้มีการมอบให้กองใดกองหนึ่งรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
อีกด้วย 

๑.๒ ก าหนดยกเว้นเฉพาะบางส่วนราชการที่ไม่ต้องโอนไปยังส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส านักกิจการอวกาศ
แห่งชาติ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักส่งเสริมและ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่จะต้องโอนไปยังส่วนราชการอ่ืน ๆ  
   

  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)  
 ๒.๑ ปรับปรุงรายละเอียดของส่วนราชการที่จะโอนไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จากเดิมที่เป็นการโอนส่วนราชการทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น 
มาเป็นการโอนส่วนราชการทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะบางส่วนราชการที่ไม่ต้องการให้โอนไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ชี้แจง 

๒.๒ ให้แก้ไขรูปแบบการก าหนดชื่อส่วนราชการที่จะมีการโอนภารกิจไปยัง 
ส่วนราชการอ่ืน โดยก าหนดชื่อส่วนราชการเป็นรายอนุมาตรา เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการร่างกฎหมาย
ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เนื่องจากมีความชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน 

๒.๓ เดิมฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างมาตรานี้โดยระบุเฉพาะชื่อส่วนราชการ 
ที่ต้องการให้โอนไปยังส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่คณะกรรมการฯ 
เห็นว่า การระบุเฉพาะชื่อส่วนราชการที่ต้องการให้โอนไป อาจมีปัญหาว่าการโอนจะไม่ครอบคลุมถึง
กลุ่มงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 
ไม่ครอบคลุมภารกิจที่ส านักงานปลัดกระทรวงได้รับมอบหมายแต่ไม่ได้มอบให้ส่วนราชการภายใน
หน่วยใดหน่วยหนึ่งรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้เปลี่ยนวิธีการเขียนร่าง
มาตรานี้เสียใหม่ โดยก าหนดให้โอนภารกิจทั้งหมดของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี



๑๕ 
 

สารสนเทศและการสื่อสารไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่ต้องการให้โอนไปส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ก็ให้ก าหนดยกเว้นโดยระบุชื่อส่วนราชการนั้นว่าเป็นส่วนราชการที่จะไม่ถูกโอนไปยัง
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล้วจึงน าไปก าหนดให้โอน 
ส่วนราชการนั้นในมาตราอ่ืน 

๒.๔ คณะกรรมการฯ ให้ข้อแนะน าว่า ต้องมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่และส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ 
 
 มาตรา ๑๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๐ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 

การโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน  
และบุคลากรของ
ส่วนราชการเดิม 
ไปเป็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

   
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมดไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะ 
มีผลเป็นการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และบุคลากร ของส่วนราชการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการโอนภารกิจ
ของส่วนราชการตามร่างใหม่มาตรา ๑๐ โดยยกเว้นส่วนราชการบางแห่งที่จะไม่โอนไปเป็นของ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่จะต้องโอนไปยังส่วนราชการอ่ืน 
  
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 

แก้ไขรูปแบบการอ้างชื่อส่วนราชการ จากเดิมที่ระบุชื่อส่วนราชการที่ต้องการให้
มีการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และบุคลากร มาเป็นการอ้างเลขมาตราที่มีการระบุชื่อส่วนราชการนั้นไว้แล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการร่างกฎหมายของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากมีความชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน  และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนชื่อส่วนราชการตามร่างใหม่มาตรา ๑๐  

  
 
 
 



๑๖ 
 

  มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 
 

การโอนภารกิจของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

 
• พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติ ให้ 

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
“มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ 

ดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ    ฯลฯ  
 (๔) กรมอุตุนิยมวิทยา 
  ฯลฯ    ฯลฯ” 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค ์
 โอนอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา และอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)  
เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๕ ก าหนดเรื่องการโอนภารกิจของทุกส่วนราชการไว้ใน

มาตราเดียวกัน ซึ่งไม่ชัดเจนว่าต้องการให้โอนภารกิจของส่วนราชการใดไปยังส่วนราชการใด  
คณะกรรมการฯ จึงได้แก้ไขโดยแยกการโอนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีกมาตราหนึ่ง เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน 
 
 มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๒ ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

การโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน 
และบุคลากรของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

   

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
 



๑๗ 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)  
เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๖ ก าหนดเรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และบุคลากร 

ของทุกส่วนราชการไว้ในมาตราเดียวกัน ซึ่งไม่ชัดเจนว่าต้องการให้โอนภารกิจของส่วนราชการใดไปยัง
ส่วนราชการใด คณะกรรมการฯ จึงได้แก้ไขโดยแยกการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และบุคลากร 
ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีกมาตราหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
 

มาตรา ๑๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ
ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ  
(๒) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  
(๓) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(๔) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การโอนภารกิจของ
ส่วนราชการเดิม 
ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
 
 

 
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้มีส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง ดังนี้ 
“ข้อ ๓  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักบริหารกลาง 
(๒) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๓) ส านักกิจการระหว่างประเทศ 
(๔) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ 
(๔/๑) ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๕/๑) ส านักป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๗) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๘) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 
 
 



๑๘ 
 

  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส่วนราชการดังต่อไปนี้ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (๑) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ (๒) ส านักส่งเสริม
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ และ (๔) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)  
 ร่างเดิมที่เสนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก าหนดให้
มีการโอนภารกิจของส่วนราชการใด ๆ ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพราะหน่วยงานนี้จะมีอ านาจหน้าที่ของตนอยู่แล้ว
ตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการ
เฉพาะด้าน และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจาก  
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ชี้แจงว่า ต้องการให้โอนส่วนราชการบางส่วนจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 
คณะกรรมการฯ จึงเพ่ิมเติมให้มีการโอนภารกิจของส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ  ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
และส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ผู้แทนกระทรวงฯ ชี้แจง  ทั้งนี้ เป็นการเพ่ิมเติม
ที่สอดคล้องกับร่างใหม่มาตรา ๑๐ ซึ่งก าหนดยกเว้นไม่ให้หน่วยงานดังกล่าวโอนไปเป็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  

มาตรา ๑๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๔ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 

การโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน และ
บุคลากรของ 
ส่วนราชการเดิม 
ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

  

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการซึ่งเดิมอยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (๑) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ  



๑๙ 
 

(๒) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) ส านักส่งเสริมและ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และ (๔) ส านักส่ งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)  
 คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมเติมร่างใหม่มาตรา ๑๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติม
ร่างใหม่มาตรา ๑๔ ซึ่งก าหนดให้โอนภารกิจของส่วนราชการดังกล่าวไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

 มาตรา ๑๖  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 

 

การโอนภารกิจของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ
 
 
 

 
• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ส านักงาน

สถิติแห่งชาติเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
“มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ 

ดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ    ฯลฯ  
 (๕) ส านักงานสถิติแห่งชาติ” 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 โอนอ านาจหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ไปเป็นของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)  
เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๕ ก าหนดเรื่องการโอนภารกิจของทุกส่วนราชการไว้ใน

มาตราเดียวกัน ซึ่งไม่ชัดเจนว่าต้องการให้โอนภารกิจของส่วนราชการใดไปยังส่วนราชการใด  
คณะกรรมการฯ จึงได้แก้ไขโดยแยกการโอนภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นอีกมาตราหนึ่ง 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 
 

 



๒๐ 
 

มาตรา ๑๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๖ ไปเป็นของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 

การโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน 
งบประมาณ และ 
บุคลากรของ 
ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไปเป็นของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)  
เนื่องจากร่างเดิมมาตรา ๖ ก าหนดเรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และบุคลากร 

ของทุกส่วนราชการไว้ในมาตราเดียวกัน ซึ่งไม่ชัดเจนว่าต้องการให้โอนภารกิจของส่วนราชการใดไปยัง
ส่วนราชการใด คณะกรรมการฯ จึ งได้แก้ไขโดยแยกการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และบุคลากร 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นอีกมาตราหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
 

มาตรา ๑๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี 

การโอนภารกิจของ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาต ิ
 
 
 
 

มาตรา ๑๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาตรา ๑๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

 

การโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน  
และบุคลากร 
ของศูนย์เตือน 
ภัยพิบัติแห่งชาต ิ

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 โอนอ านาจหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และอ านาจหน้าที่ของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  และโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นของศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย     

  



๒๑ 
 

  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 
 เดิม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นส่วนราชการ 
ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตามร่างเดิมมาตรา ๕ 
ก าหนดให้โอนส่วนราชการทั้งหมดในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงมีผลให้  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  อย่างไรก็ตาม ในชั้นการพิจารณาร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารชี้แจงว่า ประธานคณะกรรมการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้โอน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนที่จะโอนมาสังกัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้การสั่งการเป็นไปในระบบ single command 
ส าหรับประเด็นนี้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีลักษณะงานแบบ 
operation การให้ไปอยู่กับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งออกแบบไว้ให้ท างานด้านนโยบายหรือ
การวางแผนจะถูกต้องหรือไม่ แต่หากจะก าหนดให้อยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่อง 
ในทางนโยบายที่สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีเหตุผลและความชัดเจน และจะต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๘ ให้โอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
จึงมีการเพ่ิมเติมร่างใหม่มาตรา ๑๘ และร่างใหม่มาตรา ๑๙ เพ่ือโอนภารกิจ กิจการ ทรัพย์สิน และ
บุคลากรของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
  
 มาตรา ๒๐  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือวา่อ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน 
และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการทีร่ับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
 

บทบัญญัตริองรับ
กรณีกฎหมายอื่น
อ้างถึงส่วนราชการ
เดิม 

   

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ก าหนดบทบัญญัติรองรับกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และอ้างถึงข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน เพ่ือเชื่อมโยงถ้อยค าระหว่าง
กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่า ท าให้การอ้างอิงชื่อส่วนราชการเดิมในกฎหมายที่ประกาศใช้ไปแล้ว  
มีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในการตีความ 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 
 ปรับปรุงร่างเดิมมาตรา ๗ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในการเขียนบทเฉพาะกาลรองรับ
การเชื่อมโยงถ้อยค าที่อ้างถึงส่วนราชการเดิมในกฎหมายที่ประกาศใช้ไปแล้วกับชื่อส่วนราชการตาม 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้ค าว่า “ส่วนราชการที่โอนมา” และ “ส่วนราชการที่รับโอน” แทนการระบุ
ชื่อส่วนราชการในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และชื่อส่วนราชการในกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งส่วนราชการที่โอนไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่โอนไปยังกระทรวงมหาดไทย 
 
 มาตรา ๒๑  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

• โอนอ านาจหน้าที่
ของรัฐมนตรีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

• บทบัญญัติใดที่อ้าง
ถึงรัฐมนตรีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ถือ
ว่าอ้างถึงรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิทัลฯ 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
 ๑.๑ โอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ ก าหนดบทบัญญัติรองรับกฎหมายที่ อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ทั้งนี้ เพ่ือเชื่อมโยงถ้อยค าระหว่างกฎหมายใหม่และกฎหมายเก่า ท าให้การอ้างอิงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกฎหมายที่ประกาศใช้ไปแล้ว  
มีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในการตีความ 
 

  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)  
 คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัตินี้เพ่ือรองรับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งขึ้นใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง   
 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า เมื่อมีการตั้ง
กระทรวงใหม่ ต าแหน่งรัฐมนตรีจะถูกโอนไปโดยผลของกฎหมายหรือไม่ หรือต้องมีการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงใหม่อีกครั้ง โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ต าแหน่งรัฐมนตรีแตกต่างจาก
ต าแหน่งปลัดกระทรวง เนื่องจากต าแหน่งปลัดกระทรวงเป็นต าแหน่งข้าราชการประจ า จึงโอนไปเป็น



๒๓ 
 

ของกระทรวงใหม่โดยผลของบทบัญญัติที่ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของข้าราชการและโอนตัว
ข้าราชการไปยังส่วนราชการใหม่ แต่รัฐมนตรีเป็นต าแหน่งข้าราชการการเมือง จึงไม่โอนไปโดยผลของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และต้องให้รัฐมนตรีของกระทรวงเดิมลาออกจากต าแหน่งเดิม และให้มีการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีในกระทรวงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการด าเนินการในการปฏิรูป
ระบบราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  
  
 มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรก  

(๑) ให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ขึ้นใหม่ 

(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่ 

(๓) ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่ 
 

การน ากฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการเดิม
มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 
 
 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
ที่ใช้บังคับอยู่เดิมได้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการข้ึนใหม่  
 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) 
 ร่างเดิมมาตรา ๘ ก าหนดให้น ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเดิมมาใช้โดยอนุโลม
กับส่วนราชการที่ โอนไปกระทรวงใหม่ ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่งในกรณีของส านักงานรัฐมนตรี  
กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการฯ เห็นด้วยว่าสามารถน ากฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการเดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ เนื่องจากเป็นการโอนส่วนราชการเดิมทั้งหมดไปเป็น
ของส่วนราชการใหม่ แต่ส าหรับกรณีของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนส่วนราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเดิมที่โอนส่วนราชการทั้งหมดของ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเป็นของส านักงาน



๒๔ 
 

ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นการโอนเฉพาะบางส่วนราชการ และ
บางส่วนราชการถูกโอนไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า ไม่สามารถ  
น ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ เพราะโครงสร้างส่วนราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงใหม่มีความแตกต่างจากโครงสร้างเดิม  ดังนั้น จึงจะต้องออก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ซึ่งในทางปฏิบัติในระหว่าง 
ที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฉบับใหม่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ได้ออกค าสั่งภายในเพ่ือแบ่งส่วนงานภายในกระทรวงให้สอดคล้องกับโครงสร้างส านักงานปลัดกระทรวง
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
   

มาตรา ๒๓  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 
 

 
๑. หลกัการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ รักษาการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเช่นกัน  

  
๒. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมาย 

      การมีผู้รักษาการตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะให้มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น  รวมทั้ง 
สั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ส าหรับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม เป็นกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และก าหนดโครงสร้างของ
กระทรวงต่าง ๆ จึงต้องก าหนดให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและมีอ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒๕ 
 

แผนผัง 
การโอนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไปเป็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ส านักงานรัฐมนตรี 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

ส านักบริหารกลาง 
 

ส านักกิจการระหว่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการธรุกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ 
 

ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ
 

ส านักป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักนโยบายยุทธศาสตร ์

ส านักส่งเสรมิและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักส่งเสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักส่งเสรมิและพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 



๒๖ 
 

๗. เอกสารอ้างอิง 

  ๗.๑ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐-๖๔๑/๒๕๕๘) 

๗.๒ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐-๖๔๑/๒๕๕๘) 

๗.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖ (๕๐/๒๕๕๘)  
๒๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 


