
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ....

----------------------------
กลุ่มที่ 1 : หมวด 1 บททั่วไป  หมวด 3 การจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบ
ดิจิทัล และหมวด 4 การแลกเปลี่ยนและเชือ่มโยงข้อมูลของหน่วยงานของรฐั

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
1วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.



กระบวนการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
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การจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรภาครัฐ 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ

สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ - สปท.

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจกระแสใหม่

“รายงานการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”
หลักการกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล

“รายงานการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและ
การบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล”

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
น าหลักการกฎหมาย

มายกร่าง พ.ร.บ.
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คณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วย
การบูรณาการการปฏิบัตริาชการระหว่าง

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

คกก.ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ครม.สปท.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560

คกก.ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

คกก.ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจพิจารณาร่าง

กฎหมาย

สนช.
สนง.คกก.กฤษฎีกา

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แผนปฏิรูปประเทศ

ด ำเนินกำรแล้ว
รอด ำเนินกำร

1

2
6

รายงาน
ผลส ารวจ

4

5

3 7

8 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอจัดรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
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การจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

กขร.
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หลักการและเหตุผล



1. เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ข. (๑) และ (๒) ที่มุ่งให้เกิดการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการส าหรับประชาชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
มีความสะดวกรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

เหตุผลและความจ าเป็นDigital 
Gov



2. เพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดยหน่วยงานรัฐ
จะต้องปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามภารกิจ
รวมถึงรองรับการบริหารงานภาครัฐ โดยต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นส าคัญ

3. ลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมเอกสารของประชาชนที่ต้องติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานรัฐแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหรือเอกสารระหว่างกัน 
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

4. เพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาคอรัปชั่น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลราชการเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ที่ไม่มีผลต่อความมั่นคง และความเป็นส่วนบุคคล 

5. ให้มีการยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากรภาครัฐรองรับการด าเนินงานรัฐบาลดิจิทัล

เหตุผลและความจ าเป็นDigital 
Gov

การบรหิารราชการแผน่ดนิ
ปัจจบุนั

Digital 
Transformation

Connected and Open 
Government



เนื้อหา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 



หมวด 5
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 4
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล

ของหน่วยงานของรัฐ

หมวด 3
การจัดท าข้อมูลและบริการ

ในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 1
บททั่วไป

หมวด 6
คณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัล

หมวด 2
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บทเฉพาะกาล
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โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....



ขอบเขตการบังคับใช้ ใช้กับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

สาระส าคัญ
หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 5 - 8

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (มาตรา 5)
- ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้มีการทบทวนและ
ประเมินแผนการด าเนินงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย (มาตรา 6)

- ถ้ามีกฎหมายอื่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับเอกสาร การพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตน กระบวนการท างานและการบรกิารของหน่วยงานของรฐัไว้โดยเฉพาะ หากได้ท า
ตามกฎหมายนี้ ให้ถือว่าได้ท าตามกฎหมายนั้นแล้ว (มาตรา 7)

- ในกรณีที่ พ.ร.บ.นี้ไม่บัญญัติไว้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. นี้  (มาตรา 8)

สาระส าคัญ
หมวด 2

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มาตรา 9 - 10
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ....

- ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัล
- ส านักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรฐัให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

- หน่วยงานของรัฐจัดท าหรอืปรับปรงุแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยูใ่ห้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



สาระส าคัญ
หมวด 3

การจัดท าข้อมูลและ
บริการในรูปแบบดิจิทัล

มาตรา 11 - 15

- หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้อง
ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรฐัอืน่ได้ (มาตรา 11)

- หากมีข้อมูลตามภารกิจหลักที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้อยู่ในรปูแบบข้อมูลดิจิทัล ให้ด าเนินการ
แปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรปูแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย  (มาตรา 11)
- การจัดท าหรือแปลงข้อมูลในรปูแบบข้อมูลดจิิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ 
คกก.ก าหนด (มาตรา 11)
- หน่วยงานของรัฐสามารถร้องขอข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่ไดจ้ัดท าไว้แล้ว
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลก่อนท าการจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่ (มาตรา 12)

- หน่วยงานของรัฐใดต้องจัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดจิิทัลให้สามารถท างาน
ร่วมกันไดต้ามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ คกก.ก าหนด เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานของรฐัอื่นได้ (มาตรา 13)

- ถ้าหน่วยงานของรัฐต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดจากประชาชน ให้จัดให้มีระบบการช าระเงนิทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง และสามารถจัดเก็บ
เงินแทนได้ โดยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดหรอือัตราที่ใช้
จัดเก็บอยู่ หรือยกเว้นการจัดเก็บ (มาตรา 14)
- หน่วยงานของรัฐต้องมีระบบการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนทางดิจิทัล ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่ คกก.ก าหนด (มาตรา 15)

11

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ....
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ....

สาระส าคัญ
หมวด 4

การแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐ
มาตรา 16 - 23

- หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดจิิทัลผ่านระบบและเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ที่ คกก.ก าหนด โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึงธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ (มาตรา 16)

- ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ เพ่ือรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยท าหน้าที่จัดท านโยบายและ
มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนให้การสนับสนุน
ทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 
(มาตรา 17)

- หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างกันต้องใชข้้อมูลโดยสุจริต
และต้องจัดให้มีมาตรการรกัษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันมใิห้ข้อมูลถูกเปิดเผยโดยมิ
ชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 18)

- ให้ สพร.จัดท าระบบบริการดิจิทัลภาครฐัแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพ่ือเชื่อมโยงไปยังบริการ
ดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรฐัต้องด าเนินการให้รองรบัการเชื่อมโยง
ดังกล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อยา่งรวดเร็ว 
(มาตรา 19)
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ....

สาระส าคัญ
หมวด 4

การแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐ
มาตรา 16 - 23

- กรณีท่ีต้องใช้เอกสารราชการเพื่อด าเนินการขอรับอนุมัติ อนุญาตหรือใบอนุญาต หรือขอจด
ทะเบียนหรือจดแจ้ง ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออก
เอกสารราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่ขอ
เอกสาร ทั้งน้ีหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล ใหถ้ือว่าได้มีการย่ืนเอกสารมาแสดงตามกฎหมายของ
หน่วยงานน้ันแล้ว (มาตรา 20)

- กรณีหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง ให้
หน่วยงานของรัฐอื่นสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน (มาตรา 21)

- ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่มีกฎหมายอื่นห้ามเปดิเผย หากเปิดเผยโดยสุจริตเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.นี้ และเท่าที่
จ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต้องใช้ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานท่ีเปิดเผยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายน้ัน (มาตรา 22)

- กรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และจ าเป็นต้องเชือ่มโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตาม
กฎหมายระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้ คกก.ก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันในกรณีน้ีได้ (มาตรา 23)



สาระส าคัญ
หมวด 5

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัล
มาตรา 24 - 27
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- หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลตอ่สาธารณะ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมลูที่มี
กฎหมายก าหนดมิให้มีการเปิดเผย

- ใหม้ีศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Center) เพื่อให้จัดส่ง
หรือเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาแสดงไว้ท่ีศูนย์นี้

- ให้ คกก.ก าหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สาระส าคัญ
หมวด 6

คณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัล

มาตรา 28 - 37

คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกฯ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รมต.
กระทรวงดิจิทัลฯ เลขาธิการ สศช. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ 
สคก. ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 6 คน
มีอ านาจหน้าที่ เช่น จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เสนอแนะ
ต่อ ครม.เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์
ตามที่ พ.ร.บ.นี้  ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล รายงาน 
ครม. เพื่อใหม้ีมติสั่งการหรือยับยั้งการด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และ
ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ



สาระส าคัญ
หมวด 6

คณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัล

(ต่อ)

- ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) “สพร.” เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่
อ านวยการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ
รับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 
(1) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) บริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาต ิและศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิด
ภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
(3) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัย เพื่อจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี 
สนับสนุนงานรัฐบาลดจิิทัลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน รวมทั้งมาตรการที่เก่ียวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(5) หน้าที่อื่นตามที่ ครม. หรือคณะกรรมการก าหนด
(มาตรา 37)
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สาระส าคัญ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 38 - 39

- ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 
5 ปี นับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัติมผีลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้จัดท าแผนเสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอเรื่องต่อ ครม. พิจารณา

- กรณกีารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐไม่เรียกเอกสารส าเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลดังกล่าว
มิได้มีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี นับแตว่ันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับ (มาตรา 38)

- กรณคีณะกรรมการเห็นว่าบริการของหน่วยงานของรัฐใดมีผลกระทบอย่างมากต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศก าหนด
รายชื่อหน่วยงานของรัฐ ระบบงาน และประเภทบริการท่ีให้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
เร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้  (มาตรา 39)
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