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ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และ
การจัดการ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สิน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการส่งเสริม
สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) (๗) มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ (๑)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การบริหารและการจัดการกองทุน
ข้อ ๕ ให้สํานักงานจัดทําโครงสร้างการบริหารงานของกองทุน เพื่อรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
โดยให้มีอัตรากําลังที่เหมาะสมในการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุน เพื่อทําหน้าที่บริหารงานกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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การแต่งตั้งผู้บริหารกองทุน ให้ดําเนินการโดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน หรือสรรหา
จากบุคคลภายนอก
ผู้บริหารกองทุนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ข้อ ๗ ผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาจากบุคคลภายนอก อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในวันที่ทําสัญญาจ้าง
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของกองทุน
(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนในวันที่ทําสัญญาจ้าง
ข้อ ๘ ในการสรรหาผู้บริหารกองทุนจากบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง จํานวนไม่เกินห้าคน ทําหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุน
และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง โดยอาจเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสม
มากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้
ผู้บริหารกองทุนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ต้องไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างกองทุน
และเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กองทุนได้เต็มเวลา
ข้อ ๙ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน สิท ธิประโยชน์หรือ สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุน
แบบสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
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หมวด ๒
การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในชื่อบัญชี
“บัญชีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อรับ - จ่ายเงินกองทุน และห้ามมิให้นําเงินไปจ่าย
ก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้สํานักงานสามารถเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดในชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” สําหรับหมุนเวียนใช้จ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๑ การรับเงินทุกประเภท ยกเว้นเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้และเงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
แบบของใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด โดยมีเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เรียงตามลําดับไว้ทุกฉบับ มีเลขทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานเก็บเงินสดสํารองจ่ายได้ในวงเงินห้าหมื่นบาทถ้วน เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น
ต้องเก็บเงินสดสํารองจ่ายสูงกว่าวงเงินดังกล่าวให้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่วนที่ ๒
การเบิกจ่ายเงิน
ข้อ ๑๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
ในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือ ให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากําไร
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
(๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน
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(๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖)
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สําหรับ (๕) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายตามกฎระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีโดยสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ซึ่งแผนการดําเนินงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับประจําปี ประมาณ
การรายจ่ายประจําปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ
อย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้น ปีบัญชีของทุกปี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวั น
ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน
การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดําเนินงานประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุน และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน
การเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ผูกพัน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนภายใต้กรอบประมาณการรายจ่ายประจําปีที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
อนุมัติตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือจ่ายโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงิน หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๑๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน ที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ ๓
การจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากกองทุนได้ ดังนี้
(๑) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
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(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ําประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๔) การนําเงินไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์อื่น
ส่วนที่ ๔
การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบ
ข้อ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๒๐ ให้ สํ า นั ก งานวางและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบบั ญ ชี ข องกองทุ น อั น ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
ต่ อ การดํ า เนิ น การของกองทุ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น แสดงฐานะทางการเงิ น
และผลการดําเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ข้อ ๒๑ ให้กองทุนบันทึกรายการบัญชีของกองทุนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํารายงานทางการเงินของกองทุน เพื่อส่งให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อทําการตรวจสอบและ
รับรองรายงานการเงินของกองทุน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุน นํ า ส่ง รายงานทางการเงิ น พร้ อ มด้ว ยรายงานการสอบบั ญ ชี
ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ให้ถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี
ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน การเงิน
และการบัญชีของกองทุน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของทางราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดทํากฎบัตร
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกองทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของทางราชการ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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หมวด ๓
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
หรือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๒๔ ผู้มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดําเนินการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนมี ๓ ประเภท
ได้แก่
(๑) หน่วยงานของรัฐ
(๒) เอกชน
(๓) บุคคลทั่วไป
ข้อ ๒๕ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) องค์การมหาชน
(๔) องค์กรอิสระ
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) คณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
ข้อ ๒๖ เอกชน ได้แก่
(๑) มูลนิธิ
(๒) สมาคม
(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย
(๔) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์
ข้อ ๒๗ บุคคลทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๒๙
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
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(๒) อยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ เคยเป็ น บุ ค คล
ล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ ๒๘ ผู้ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม หรื อ ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา จะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่สํานักงาน ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญา
ของกองทุน หรือผู้ทิ้งงานภาครัฐ และไม่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะทํางานของกองทุน
ข้อ ๒๙ ในกรณีผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ ในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นนักเรียน
หรื อ นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนของวิ ช าหรื อ คณะในสถานศึ ก ษานั้ น
ให้แสดงความจํานงต่อสถานศึกษาของตน เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป
ส่วนที่ ๒
วิธีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดโครงการหรือกิจกรรม กรอบจํานวนเงิน
ที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน เป็นคราว ๆ ไป
โดยให้ประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) เป็นการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหากําไร
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
ข้อ ๓๑ การขอรั บการส่งเสริ ม สนับ สนุน ความช่วยเหลื อจากกองทุน ให้ยื่น คําขอและ
เอกสารตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด
คําขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ
(๒) ลักษณะและระยะเวลาของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ
(๓) ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดําเนินงาน
(๔) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน
(๕) รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
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ข้อ ๓๒ ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับโดยตรงและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาหรือข้อตกลงตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ส่วนที่ ๓
วิธีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ข้อ ๓๓ การขอรับการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกํ า หนดกรอบจํ า นวนเงิ น และรู ป แบบการให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาจากกองทุ น
เป็นคราวๆ ไป โดยให้ประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
โครงการหรือกิจกรรมที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาต้องมีลักษณะเป็นการดําเนินการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ข้อ ๓๔ การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน ให้ยื่นคําขอและเอกสารตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด
คําขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ข้อมูลผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
(๒) ลักษณะและระยะเวลาของโครงการหรือกิจกรรมที่วิจัยและพัฒนา
(๓) ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดําเนินงาน
(๔) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน
(๕) รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๓๕ ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่ขอรับทุนโดยตรง และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาหรือข้อตกลงตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ส่วนที่ ๔
การพิจารณา
ข้อ ๓๖ เมื่ อ กองทุน ได้ รับ คํา ขอแล้ ว ให้ ดําเนิ น การตรวจสอบแบบคํ าขอรั บการสนั บ สนุ น
ข้อมูลเอกสารและหลักฐานภายในสิบห้าวันทําการนับถัดจากวันสิ้นสุดรับแบบคําขอ
กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้กองทุนแจ้งผู้ขอปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกองทุน
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะดําเนินการโดยคณะทํางานที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเห็นสมควรแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็ได้
ข้อ ๓๗ เมื่ อ กองทุ น ดํ า เนิ น การตรวจสอบแบบคํ า ขอ ข้ อ มู ล เอกสารรวมทั้ ง หลั ก ฐานแล้ ว
ให้จัดทําข้อมูล บทวิเคราะห์และความเห็น เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ
ข้อ ๓๘ ให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
แต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ
ในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม หรื อ ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
และให้ผู้บริหารกองทุนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๙ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ มี คํ า ขอวงเงิ น ไม่ เ กิ น ๑๐ ล้ า นบาท ให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) โครงการหรือกิจกรรมที่มีคําขอเกินกว่าวงเงินตาม (๑) ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการตาม (๑) เมื่อมีการอนุมัติแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบด้วย
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจปรับเพิ่มหรือลดวงเงินตาม (๑) ได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
การพิจารณาโครงการ ให้พิจารณาความพร้อมของผู้ขอ ความเหมาะสม ของโครงการหรือกิจกรรม
ความซ้ําซ้อนของโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ กรอบวงเงินที่เหมาะสม
ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ข้อ ๔๐ เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาและมี ม ติ ต ามข้ อ ๓๙ แล้ ว ให้ ก องทุ น แจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
แก่ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันทําการนับถัดจาก
วันที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับการอนุมัติส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดําเนินการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ
แล้วให้ทําสัญญาหรือข้อตกลงตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายในสิบห้าวันทําการ
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ในกรณีที่ไม่มาทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในกําหนดเวลาข้างต้นให้ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ
ข้อ ๔๒ วิธีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และการให้ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา
มีดังนี้
(๑) เงินให้เปล่าเต็มจํานวน
(๒) เงินให้เปล่าบางส่วน
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(๓) เงินสนับสนุนผ่านหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนกําหนด
(๔) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๔๓ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนให้ถือเป็นทรัพย์สินตามเงื่อนไข
ของสัญญาหรือข้อตกลงตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๔๔ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่
การแก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็น ไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการและไม่เป็นการเพิ่มวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม ให้อยู่ในอํานาจของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาโครงการ หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามข้อ ๓๙ ที่จะพิจารณาอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
ข้อ ๔๕ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิน การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ต้องรายงานความก้าวหน้าหรือผลการ
ดําเนินงาน ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๔๖ ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง
ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและการใช้ จ่ า ยเงิ น ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือให้การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน
ข้อ ๔๗ ในกรณีผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดําเนินการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนไม่ดําเนินการตามโครงการ
หรือกิจกรรม หรือเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้สํานักงานรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล เพื่อพิจารณาดําเนินการเป็นกรณี ๆ ไป
หากคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลเห็ น ว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ความช่วยเหลือในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
จากกองทุน ไม่ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม หรือเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้คณะอนุกรรมการ
ติด ตามและประเมิน ผลเสนอคณะกรรมการบริห ารกองทุ นเพื่อ มีม ติ ให้ สํา นักงานบอกเลิ กสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงได้ ตามที่ระบุไว้ตามสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ ๔๘ ให้คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลจัดทํารายงานความก้าวหน้าและ
ผลการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
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หมวด ๔
การสนับสนุนการดําเนินการในภารกิจที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๔๙ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การกรณี ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้นําข้อกําหนดในหมวด ๓
ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕ ของระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

