เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน
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“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงาน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สํานักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)”
เรียกโดยย่อว่า “สรอ.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Electronic Government Agency (Public Organization)”
เรียกโดยย่อว่า “EGA”
มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนา บริ หารจัดการ และให้ บริ การโครงสร้ างพื้ นฐานสารสนเทศในส่ วนที่ เกี่ยวกับรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ศึ กษา วิ จั ย พั ฒ นา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้ านรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) ให้คําปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัด อบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
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(๒) ก่อตั้งสิท ธิ หรือทํ านิติกรรมทุกประเภทผูกพัน ทรัพ ย์สิน ตลอดจนทํานิติก รรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๖) เป็ น ตั ว แทนหรื อ นายหน้ า หรื อ มอบหมาย หรื อ ว่ า จ้ า งให้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น
ประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๗) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงิน อุด หนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น รวมทั้งจาก
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้
ของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสํานักงาน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสํานักงาน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสํานักงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ เป็ นที่ ประจั กษ์ ในด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ด้ านการบริ หารจั ดการ
และทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน
ให้ ผู้ อํ านวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตํ าแหน่ ง และให้ ผู้ อํ านวยการแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
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หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดํารง
ตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับ ผิด ชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้า ที่
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุน
กับนิตบิ ุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสํานักงานจําเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน
หรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐมนตรี ให้ ออก เพราะบกพร่ องต่ อหน้ าที่ มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ยหรื อหย่ อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่ค ณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้ง กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ เพิ่มขึ้น ในระหว่างที่ กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้ น อยู่ ในตํ าแหน่งเท่ากั บวาระที่ เหลื ออยู่ ข องประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปีของสํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการให้ ทุนเพื่ อสนับสนุ นการพั ฒนารั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
ของประเทศ
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก
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(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอัน เกิดจากการบริหารจัด การ
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ย วกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
(๗) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานและขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการลงโทษ
ทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสํานักงาน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๑๐) ให้ค วามเห็น ชอบรายงานประจํ าปี แ ละเสนอต่อ รัฐ มนตรี เพื่ อปฏิบัติ การให้เ ป็น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๑๑) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๙) (ง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่ว นได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้
ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการ
ประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
และที่ปรึกษาคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางานจะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัด
หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให้คณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องมีจํานวนไม่สูงกว่าเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๒ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
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ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แ ทน ถ้าไม่มีร องผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการคนหนึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔
วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
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(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงานรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ย วกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็น ผู้แ ทนของสํานักงาน
เพื่อการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ คณะกรรมการเป็ น ผู้ กํ าหนดอั ต ราเงิ น เดื อนและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของ
ผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสํานักงาน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก
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(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสํานักงานจําเป็นต้องจ้าง
หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ใน
ระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น การได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ของสํ านั กงาน ให้ จั ดทํ าตามหลั กสากล ตามแบบและหลั กเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกํ าหนด และต้ องจั ดให้ มีการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกั บการเงิ น การบั ญชี และการพั สดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สํ านัก งานจัด ทํ างบดุล งบการเงิน และบั ญ ชีทํ าการส่ง ผู้สอบบัญ ชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงาน
สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก
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มาตรา ๓๖ ให้สํานั กงานทํารายงานประจํา ปีเสนอรัฐมนตรีทุก สิ้น ปีง บประมาณรายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทําไว้ ให้สํานักงานจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคล
ที่เป็นกลางและมีค วามเชี่ย วชาญในด้านการประเมินผลการดําเนิน งานโดยมีการคัด เลือกหรือแต่งตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้ รั ฐมนตรี มี อํ านาจหน้ าที่ กํ ากั บดู แลการดํ าเนิ นกิ จการของสํ านั กงานให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ย วกับสํานักงาน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ย วกับการ
ดําเนินการของสํานักงานได้
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจ
หน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ง ชาติ ต ามพระราชบัญ ญั ติพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะในส่ว นของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และบรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําซึ่งยังมี
ผู้ครองอยู่ ไปเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่ มแรก ให้ คณะกรรมการสํ านั กบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศภาครั ฐ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษ
ที่ ใช้ ทุ นประเดิ มของสํ านั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ งออกตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ม แรก ให้ผู้ อํ า นวยการสํ า นัก บริก ารเทคโนโลยี สารสนเทศภาครั ฐ
ตามคําสั่งสํานักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งออกตามข้อบังคับคณะกรรมการ
พัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ ว่า ด้ว ยการบริห ารโครงการพิเ ศษที่ใ ช้ทุน ประเดิม ของ
สํา นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง ดํารงตํ าแหน่ง อยู่ในวั น ที่พ ระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคั บ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๒ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพนักงานและลูก จ้างของสํ านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครั ฐ
สํา นั กงานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญัติ พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับที่สมัครใจเปลี่ยนไปเป็น
เจ้ าหน้า ที่ห รือ ลูก จ้า งของสํา นัก งาน ให้แ จ้ง ความจํา นงเป็ น หนัง สือ ต่อ ผู้บั งคั บบั ญ ชาตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กํ าหนด ภายในสามสิบ วัน นั บแต่ วัน ที่ พ ระราชกฤษฎีกานี้ใช้ บังคั บ
และต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและประเมิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ผ ลในวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา ๔๒ ได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าจ้าง ตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทั้งได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้นั้นได้รับอยู่เดิม
การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้ถือว่าเป็นการ
ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบเลิกตํา แหน่งหรือเลิ กจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้ รับบํา เหน็จ ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
การเปลี่ย นไปเป็น เจ้าหน้าที่ห รือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ถือเป็น การ
ออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพนักงานและลูกจ้างของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประสงค์จะให้
นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็น ข้าราชการ พนัก งาน หรือลู กจ้างต่อเนื่อ งกับเวลาการทํางานของ
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เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีสิทธิกระทําได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด
มาตรา ๔๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานักงาน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้นําระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔
ในส่ว นที่เ กี่ย วกั บการปฏิ บัติง านตามขอบวัต ถุ ประสงค์ หรืออํ านาจหน้ าที่ที่จ ะเป็ น ของสํานั กงานตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ท่ใี ช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางด้าน
การพั ฒ นา บริ ห ารจั ด การ และการให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานสารสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทําโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ
และมาตรฐานด้า นรัฐ บาลอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ รวมถึง ให้บ ริก ารด้า นวิช าการและการบริ ห ารจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เ กี่ยวข้อ งกั บ รัฐบาลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตลอดจนส่ง เสริ ม
สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สํานักงาน
ที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการที่มีความอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

