
๑ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 
 

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ที่เสนอโดย    
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เร่งรัดการพิจารณา
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สรอ. ก.พ.ร. และ ดศ. ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ซึ่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการเปลี่ยนชื่อกฎหมาย
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....” โดยยังคงหลักการเดิมตามที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสอดคล้องกับ       
แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ซึ่งเดิมคือส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ) จึงจัดให้มี
การฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังนี้ 

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

             ๑ .๑ การรับ ฟังความคิด เห็นผ่ าน เว็บ ไซต์  www.dga.or.th  www.thailawreform.go.th  และ
www.lawamendment.go.th โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลและเชื่อมลิงค์แบบสอบถามออนไลน์เพ่ือให้ประชาชน
และผู้สนใจทั่วไปตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามที่เตรียมไว้ให้ 
 



๒ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 
 
 

 
 

 
   

 



๓ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

๑.๒ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MAYFAIR Ballroom A ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เค
ลีย์ ประตูน้ า ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 

 



๔ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็น 

    ๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีระยะเวลา
การรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการรับฟังความคิดเห็น 

   ๒.๒ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒.๓ การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จ านวน ๑ ครั้ง 
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

 ๒.๔ การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. .... (มีการเปลี่ยนแปลงชื่อร่างกฎหมายในการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) ซึ่งเป็นร่างฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่  ๒๐๖๕/๒๕๖๑   
ผ่านเว็บไซต์ www.dga.or.th  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑  

  ๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

      ๓.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีบุคคลทั่วไปเข้า
ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์และแสดงความคิดเห็น รวมจ านวน ๘๕ คน 

      ๓.๒ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือเชิญส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น ๒๘๑ คน แบ่งตามสังกัดกระทรวงต่างๆ ดังนี้ 

 

 



๕ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

ล าดับ สังกัด ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ กระทรวงกลาโหม จ านวน ๔ คน 
๒ กระทรวงการคลัง จ านวน ๓๖ คน 
๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน ๒ คน 
๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๕ คน 
๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒๑ คน 
๖ กระทรวงคมนาคม จ านวน ๑๒ คน 
๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๑๓ คน 
๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๖ คน 
๙ กระทรวงพลังงาน จ านวน ๔ คน 

๑๐ กระทรวงพาณิชย์ จ านวน ๑๐ คน 
๑๑ กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑๓ คน 
๑๒ กระทรวงยุติธรรม จ านวน ๕ คน 
๑๓ กระทรวงแรงงาน จ านวน ๕ คน 
๑๔ กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๓ คน 
๑๕ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๘ คน 
๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓ คน 
๑๗ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๐ คน 
๑๘ กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน ๑๐ คน 
๑๙ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๗๗ คน 
๒๐ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง จ านวน ๕ คน 
๒๑ หน่วยงานอื่นๆ  จ านวน ๑๙ คน 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน  ๒๘๑ คน 

 ๓.๓ การรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ต่างประเทศ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งได้น าความเห็นของส่วนราชการดังกล่าวมาประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ด้วยแล้ว 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ในช่วงระหว่างวันที่  ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้จัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์จ านวน ๘๕ คน และในวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น มีผู้จัดท าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นเอกสาร จ านวน ๕๓ คน  รวมผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งสิ้นจ านวน ๑๓๘ คน ซึ่ง
แบบสอบถามความคิดเห็นประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิดจ านวน ๒๔ ข้อ สรุปผลการตอบแบบสอบถาม เป็นดังนี้  

 



๖ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ 
ประเด็นค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แสดงความเห็น 

๑. ท่านเห็นด้วยกับบทนิยาม ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๓ หรือไม่         ๗๙.๗ % 
(๑๑๐ คน) 

๘.๐ % 
(๑๑ คน) 

๑๒.๓ % 
(๑๗ คน) 

หมวด ๑ บททั่วไป 

 ๒. ท่านเห็นด้วยกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๕ หรือไม่ 

๖๙.๖ % 
(๙๖ คน) 

๒.๒ % 
(๓ คน) 

๒๘.๓ % 
(๓๙ คน) 

๓. ท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการเป็นอย่าง
น้อย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ก าหนดไว้ในร่าง
มาตรา ๖ หรือไม่ 

๖๕.๙ %        
(๙๑ คน) 

๕.๘ % 
(๘ คน) 

๒๘.๓ % 
(๓๙ คน) 

๔. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้ เอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
กระบวนการท างาน และการบริการ ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าด้วยวิธีการทาง
ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ถือว่ามีผลโดย
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว้  และ
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการทางดิจิทัลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๗ หรือไม่ 

๖๖.๗ % 
(๙๒ คน) 

           
 

๓.๖ % 
(๕ คน) 

            
 

๒๙.๗ % 
 (๔๑ คน) 

          
 

๕. ท่านเห็นด้วยที่ให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ ใน
กรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้ไม่บัญญัติไว้ ตามร่างมาตรา ๘ หรือไม ่

๕๙.๔ % 
(๘๒ คน) 

๕.๑ % 
(๗ คน) 

๓๕.๕ % 
(๔๙ คน) 

หมวด ๒ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล     

๖. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดในแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๙ และ 
ร่างมาตรา ๑๐ หรือไม่ 

๖๘.๑ % 
(๙๔ คน) 

          
 

 

๒.๙ % 
(๔ คน) 

            
 
 

๒๙.๐ % 
(๔๐ คน) 

          
 
 

หมวด ๓ การจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล 

๗. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าหรือแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๑ หรือไม่ 

๖๘.๘ % 
(๙๕ คน) 

         

๑.๔ % 
(๒ คน) 

            

๒๙.๗ % 
(๔๑ คน) 

          
๘. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลระหว่างกัน
ได้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน ในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นจัดท า
ข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนไว้แล้ว ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๒ 
หรือไม่ 

๖๗.๔ % 
(๙๓ คน) 

           

๒.๒ % 
(๓ คน) 

             
 

๓๐.๔ % 
(๔๒ คน) 

          
 

๙. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดท ากระบวนการ
หรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ต้องจัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้น

๖๘.๘ % 
(๙๕ คน) 

         
 

๐.๐๐ % 
(๐ คน) 

๓๑.๒ % 
(๔๓ คน) 

          
 



๗ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ 
ประเด็นค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แสดงความเห็น 

ให้ท างานร่วมกันได้ เพ่ือความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ
ด้วยกัน ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๓ หรือไม่ 
 

                   

๑๐. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบการ
ช าระเงินทางดิจิทัลเพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องมีการ
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจาก
ประชาชน และสามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้จัดเก็บเงินแทน
หน่วยงานตนเองได้ ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๔ หรือไม่ 

๖๖.๗ % 
(๙๒ คน) 

          
 
          

๒.๒ % 
(๓ คน) 

            
 
           

๓๑.๒ % 
(๔๓ คน) 

          
 
          

๑๑. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๕ หรือไม่ 

๖๕.๒ % 
 (๙๐ คน)  

๑.๔ % 
 (๒ คน)            

๓๓.๓ % 
 (๔๖ คน)               

หมวด ๔ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 

๑๒. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการแลกเปลี่ยน
หรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน โดยให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ
เพ่ือรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๖ และร่างมาตรา ๑๗ 
หรือไม่ 

๖๓.๘ % 
(๘๘ คน) 

          
 
          

๓.๖ % 
(๕ คน) 

 
             
 

๓๒.๖ % 
(๔๕ คน) 

     
           
      

๑๓. ท่านเห็นด้วยกับที่หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ระหว่างกัน ต้องใช้ข้อมูลโดยสุจริต และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท าให้
เสียหาย หรือถูกท าลายโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่ก าหนดไว้ในร่าง
มาตรา ๑๘ หรือไม่ 

๖๙.๖ % 
(๙๖ คน) 

         
 

 

๐.๐๐ % 
(๐ คน) 

๓๐.๔ % 
(๔๒ คน) 

          
 
 

๑๔. ท่านเห็นดว้ยกับการก าหนดให้ต้องมีการจัดท าระบบบริการดิจิทัลภาครฐั
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพ่ือเชื่อมโยงไปยังบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ 
โดยหน่วยงานของรฐัต้องด าเนนิการให้รองรบัการเชื่อมโยงดังกล่าว เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเรว็และมั่นคง
ปลอดภัยจากจุดเดยีว ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๙ หรือไม ่

๖๕.๙ % 
(๙๑ คน) 

           
 
          

๑.๔ % 
(๒ คน) 

             
 
           

๓๒.๖ % 
(๔๕ คน) 

         
 

๑๕. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออก
ใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงาน
ของรัฐที่ออกเอกสารราชการ ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารราชการทางดิจิทัลมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐที่ส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาจากหน่วยงานของรัฐที่ขอ
เอกสาร และหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าได้มี
การยื่นเอกสารตามกฎหมายแล้ว ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๐ หรือไม่ 

๖๓.๐ % 
(๘๗ คน) 
         
 

          
 

๒.๙ % 
(๔ คน) 

           
 
 
 

           
 

๓๔.๑ % 
(๔๗ คน) 

          
 
 

          
 

๑๖. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถขอเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกันเพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินได ้ถึงแม้มีกฎหมายอ่ืนก าหนด
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากเป็นการเปิดเผยโดยสุจริตและเป็น
การเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่

๖๑.๖ % 
(๘๕ คน) 

 
          
 

๕.๑ % 
(๗ คน) 

             
 
 

๓๓.๓ % 
(๔๖ คน) 

           
 

          



๘ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ 
ประเด็นค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แสดงความเห็น 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ร่างมาตรา ๒๑ และร่างมาตรา ๒๒ หรือไม่ 

           
 

 

๑๗. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้ในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินหรืออาจ
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และ
จ าเป็นต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกรณีนี้ได้
ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๓ หรือไม่ 

๕๙.๔ % 
(๘๒ คน) 

 
 
 

๖.๕ % 
(๙ คน) 

 
 
 

๓๔.๑ % 
(๔๗ คน) 

          
 
 
 

หมวด ๕ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล          
๑๘. ท่านเห็นด้วยกับการที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่
จะเปิดเผยมาแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้ แต่ไม่กระทบ
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายอื่นก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือ
เปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๔ ร่างมาตรา ๒๕ 
และร่างมาตรา ๒๗ หรือไม่ 

๖๒.๓ % 
(๘๖ คน) 

           
 
          
 

๒.๙ % 
(๔ คน) 

             
 
 
            

๓๔.๘ % 
(๔๘ คน) 

          
 
          
 

๑๙. ท่านเห็นดว้ยกับการที่คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพรร่ายชื่อหนว่ยงาน
ของรัฐผู้ครอบครองหรือรายชื่อชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
นั้นที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครฐัได้โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนดก็ได้ ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๖ หรือไม่ 

๕๖.๕ % 
(๗๘ คน) 

               

๕.๑ % 
(๗ คน) 

             
         

๓๘.๔ % 
(๕๓ คน) 

          
         

หมวด ๖ คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล 

๒๐. ท่านเห็นด้วยกับองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ตามที่
ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๘ หรือไม่ 

๕๑.๔ % 
(๗๑ คน)   

๖.๕ % 
(๙ คน)            

๔๒.๐ % 
(๕๘ คน)             

๒๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามร่าง
มาตรา ๓๒ (๑) - (๙) และร่างมาตรา ๓๓ 

๕๗.๒ % 
(๗๙ คน)              

๒.๒ % 
(๓ คน)                

๔๐.๖ % 
(๕๖ คน)       

๒๒. ท่านเห็นด้วยกับการก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพ่ืออ านวยการ สนับสนุน และส่งเสริม
การด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และรับผิดชอบงานธุรการและ
วิชาการของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ตามร่างมาตรา ๓๗ หรือไม่  

๖๒.๓ % 
(๘๖ คน) 

                  

๓.๖ % 
(๕ คน) 

             
 

๓๔.๑ % 
(๔๗ คน) 

 
                   

บทเฉพาะกาล  

๒๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๓๘ 

๕๕.๘ % 
(๗๗ คน)  

๕.๘ % 
(๘ คน)            

๓๘.๔ % 
(๕๓ คน)               

มาตรการบังคับ 
๒๔. ท่านเห็นด้วยกับวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรณหีน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
ด าเนินการใดๆ ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ได้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้น
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้และจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการ และให้คณะกรรมการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อม
ทั้งอาจมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานของรัฐหรือระบบ

๖๐.๑ % 
(๘๓ คน) 

          
 
           

๓.๖ % 
(๕ คน) 

             
 
 

๓๖.๒ % 
(๕๐ คน) 

          
 
 



๙ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ 
ประเด็นค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แสดงความเห็น 

การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๓๙ 
หรือไม่ 

             
 

          
 

 

 ๔.๒ มีผู้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ทั้ง ในที่ประชุมการรับฟังความ
คิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ในเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็น และในแบบสอบถามความคิดเห็น
ออนไลน์ ซึ่งได้สรุปรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 

 ๔.๓ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับและเห็นควรปรับแก้ไขเพ่ิมเติมใน
บางมาตราเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม และได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการ
ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณา ซึ่งส านักงานฯ ได้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ในบาง
มาตรา เป็นดังนี้



๑๐ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

๑ มาตรา ๕ 
   มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มีความมุ่งหมายเพ่ือให้มีการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการ
สาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    (๑) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการ
บริหารและการจัดท าบริการสาธารณะในหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ  
   (๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ือสร้ างกระบวนการท างานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ให้ท างานร่วมกันได้อย่างเป็น
เอกภาพ เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ

 
   มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มีความมุ่งหมายเพ่ือให้มีการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการ
สาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหาร
และการจัดท าบริการสาธารณะในหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
คุ้มค่าและเต็มศักยภาพ  
   (๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการทาง
เทคโนโลยีดิ จิทั ล เ พ่ือสร้ า งกระบวนการท า งานของ   
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐต่างๆ ให้ท างานร่วมกันได้อย่างเป็น  
เอกภาพ เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ

 ปรับถ้อยค าให้สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งใช้ค าว่า “ดิจิทัล” 

  



๑๑ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

น าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบ
บูรณาการ  
    (๓) การสร้ างระบบความมั่ นคงปลอดภัยในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและความ
เป็นส่วนตัวของประชาชน ที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ 
    (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าและครอบครองผ่านช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐได้
โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
    (๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณในการ
บริหารรัฐบาลดิจิทัล โดยมีมาตรการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

น าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบ
บูรณาการ  
   (๓) การสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส์และมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและความ
เป็นส่วนตัวของประชาชน ที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ 
   (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าและครอบครองผ่านช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐได้
โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
   (๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณในการ
บริหารรัฐบาลดิจิทัล โดยมีมาตรการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๒ มาตรา ๖  
  มาตรา ๖  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลตามมาตรา ๕ และภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  ให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ด าเนินการอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) จัดท าและปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชนตามภารกิจให้สอดคล้อง
กับวิธีการทางดิจิทัลและรองรับการบริหารงานภาครัฐตาม

 
  มาตรา ๖  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลตามมาตรา ๕ และภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  ให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ด าเนินการอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) จัดท าและปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชนตามภารกิจให้สอดคล้อง            กับ
วิธีการทางดิจิทัลและรองรับการบริหารงานภาครัฐตาม

 ควรใช้ค าว่า “การเชื่อมโยง” แทนค าว่า 
“การเชื่อมต่อ” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตราอ่ืนๆ  

 ควรระบุเรื่องการจัดให้มีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ควรเพ่ิมเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 



๑๒ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

มาตรฐานและแนวทางเชื่อมต่อตามที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็น
ส าคัญ 
   (๒) จัดท าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่รองรับการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอ่ืน รวมถึงจัด
ให้มีระบบเอกสารที่ท าในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลและปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
   (๓) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
รวมถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยให้เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  (๔) จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ
ดิจิทัลจากประชาชน รวมทั้งน ารายงานทางสถิติที่แสดง
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน มาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานและการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
  (๕) ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด าเนินงาน 
นโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
 

มาตรฐานและแนวทางเชื่อมโยงเชื่อมต่อตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นส าคัญ  
   (๒) จัดท าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่รองรับการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอ่ืน รวมถึงจัดให้
มีระบบเอกสารที่ท าในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลและปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
  (๓) จัดให้มีมาตรการหรือระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐที่มี
ความพร้อมใช้งาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล และระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคาม
หรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ (๓) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยให้
เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๔) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล 
  
  (๕)  ให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ พัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการท างานและการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการท างานและบริการดิจิทัล ช่อง

 ค ว ร เ พ่ิ ม เ รื่ อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน (e-particiapation)  ในการพัฒนา
ปรับปรุง  การรับข้อแนะน า ความเห็นจาก
ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการท างานและบริการ
ดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ  
 



๑๓ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

ทางการรับข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการท างานและบริการดิจิทัลจากประชาชน รวมทั้ง
น ารายงานทางสถิติที่แสดงประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชน มา
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการดิจิทัล
ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ  (๔) จัดให้มีช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะบริการดิจิทัล รวมทั้งน ารายงานทางสถิติที่แสดง
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานและการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
   (๖) ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด าเนินงาน 
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

๓ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๒  กรณีหน่วยงานของรัฐใดจะจัดท าข้อมูลดิจิทัล
เพ่ือใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน หากมีหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนได้จัดท าหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้แล้วไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด ให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูล
ดิจิทัลนั้นระหว่างกันเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลก่อนท าการจัดท า
ข้อมูลขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๑๒  กรณีหน่วยงานของรัฐใดจะจัดท าข้อมูลดิจิทัล
เพ่ือใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน หากมีหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนได้จัดท าหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้แล้วไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด ให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลดิจิทัล
นั้นระหว่างกันเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลก่อนท าการโดยไม่ต้อง
จัดท าข้อมูลขึ้นใหมท่ั้งหมด 

 ปรับแก้ไขข้อความให้มีความชัดเจน
ยิ่ งขึ้นโดยไม่ท าให้สาระส าคัญของมาตรานี้
เปลี่ยนแปลงไป 

๔ มาตรา ๑๗   ควรให้ความหมายและขอบเขตของศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติให้ชัดเจนว่ามี



๑๔ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

 มาตรา ๑๗  ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติเพ่ือ
รองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท า
หน้าที่จัดท านโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ รวมทั้งจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ และจัดเก็บ
บันทึกหลักฐานของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
ตลอดจนให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรัฐ
เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 

  มาตรา ๑๗  ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ เพ่ือ
รองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสาร
ทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ จัดท าก าหนด
นโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง
จัดท าบัญชีข้อมูลหลักของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐาน
ของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนให้การ
สนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 

ความหมายและหน้าที่อย่างไร เนื่องจาก
หน่วยงานบางแห่งมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่แล้ว 
ซึ่งอาจท าให้เข้าใจว่ามีความทับซ้อนกัน 

๕ มาตรา ๒๑ 
  มาตรา ๒๑  กรณีหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง ให้
หน่วยงานของรัฐอ่ืนสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดินได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

 
  มาตรา ๒๑  กรณีหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง ให้หน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในเรื่อง
นั้นไว้โดยเฉพาะแล้ว  

 ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ถึงแม้ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้หน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ แต่ก็
ต้องสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะ จึงควรระบุในประเด็นนี้ไว้ให้
ชัดเจน 

๖  มาตรา ๒๒ 
  มาตรา ๒๒  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๑ ซึ่ง

 ปรับถ้อยค าให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  



๑๕ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

  มาตรา ๒๒  ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีกฎหมายอื่นก าหนด
ห้ามมิให้เปิดเผยนั้น หากเป็นการเปิดเผยโดยสุจริตเพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ และเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง
ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินการตามอ านาจและ
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
นั้น 

มีกฎหมายอ่ืนก าหนดห้ามมิให้เปิดเผยนั้น หากเป็นการ
เปิดเผยโดยสุจริตเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็นที่
หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 

๗ มาตรา ๒๓ 
  มาตรา ๒๓  กรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินหรืออาจ
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของรัฐ และจ าเป็นต้องเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกรณีนี้ได้ 

   
  มาตรา ๒๓  กรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินหรืออาจ
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ์อันกระทบหรืออาจ
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
การรบหรือการสงคราม และจ าเป็นต้องเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณา

 เห็นควรปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกรณีนี้ได้ 

 
๘ หมวด ๕ 

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
 

หมวด ๕ 
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 

 

 เห็นควรใช้ค าว่า “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ให้
เป็นค าเฉพาะที่ใช้ในร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีลักษณะและรูปแบบ
เฉพาะตามหลักการเปิดเผยสากล  

๙ มาตรา ๒๔ 
  มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลของรัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด า เนินงานของหน่ วยงานของรั ฐ ได้
โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ของประเทศ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มี
กฎหมายก าหนดมิให้มีการเปิดเผย 
   การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าในรูปแบบ
และมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และ
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ให้มีการจัดท าศูนย์ข้อมูลกลางของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ เ พ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือ
เชื่อมโยงข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาแสดงไว้ที่ศูนย์นี้ 

 
   มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการค้นหา
และเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้องและ
ทันสมัย และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อภาคส่วนอ่ืน ๆ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมาย
ก าหนดมิให้มีการเปิดเผย โดยเปิดเผยในรูปแบบมาตรฐาน
เปิด ซึ่งสามารถให้เข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
สามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดการพัฒนา
บริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ การเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าในรูปแบบตามมาตรฐาน

 เพ่ิมเติมรายละเอียดของข้อมูลเปิด
ภาครัฐให้ชัดเจนมากข้ึนว่าเป็นข้อมูลที่มีลักษณะ
และรูปแบบอย่างไร 
 ปรับแก้ไขค าว่า “ศูนย์ข้อมูลกลางของ

ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ” เพ่ือให้มีความชัดเจนและกระชับขึ้น 
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ตามและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และเ พ่ือ
ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าว ให้มีการจัดท าศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยมาแสดงไว้ที่ศูนยน์ี้ 

๑๐ มาตรา ๒๕ 
   มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการก าหนดประเภท รูปแบบ 
และมาตรฐานของข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลกลาง
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้สอดคล้องกับหลักการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสากล 

 
  มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการก าหนดประเภท รูปแบบ 
และมาตรฐานของข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้สอดคล้อง
กับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล 

 ปรับแก้ไข “ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิด
ภาครัฐ” เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและกระชับขึ้น 

๑๑ มาตรา ๒๖ 
   มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐใดมีการจัดท าและครอบครองชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้ก าหนด 
คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐ
หรือรายชื่อชุดข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้น
ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยทันทีหรือ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

 
   มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานของ
รัฐใดมีการจัดท าและครอบครองชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงซึ่ง
สอดคล้องกับหลัก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการได้ก าหนด 
คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐ
หรือรายชื่อชุดข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิด
ภาครัฐได้โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนดก็ได ้

 ปรับแก้ไข “ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิด
ภาครัฐ” เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและกระชับขึ้น 

๑๒  มาตรา ๒๘     องค์ประกอบของคณะกรรมการที่
ก าหนดให้ผู้อ านวยการ สพร. ท าหน้าที่
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  ม า ต ร า  ๒ ๘   ใ ห้ มี ค ณ ะก ร ร ม ก า ร รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็น
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินหกคน ให้ผู้อ านวยการท าหน้าที่
เ ล ข า นุ ก า ร ข อ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร  แ ล ะอ า จ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
   ห ลั ก เ กณฑ์ แ ล ะวิ ธี ก า ร ส ร รห าบุ ค คล เ พ่ื อ เ ส น อ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

  มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน
หกคน ให้ผู้อ านวยการท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ
จ าเป็น 
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้ งการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

เลขานุการของคณะกรรมการ เห็นว่าควรก าหนด
เพ่ิมให้ผู้อ านวยการ สพร. มีบทบาทหน้าที่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย  

 

๑๓ มาตรา ๓๒ 
  มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
   มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ปรับแก้ไข “ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูล
เปิดภาครัฐ” เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและกระชับขึ้น 



๑๙ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

  (๑) จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐ 
  (๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  (๓) จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติ
นี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  (๔) ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลตาม (๓) 
  (๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  (๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการ
ด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 
  (๗) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 
  (๘)  ออกระเบียบหรือประกาศเ พ่ือให้ เป็น ไ ปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

   (๑) จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐ 
  (๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  (๓) จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัตินี้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  (๔) ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลตาม (๓) 
  (๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  (๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการ
ด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 
  (๗) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐศูนย์
ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ 
  (๘ )  ออกระ เบี ยบหรื อประกาศ เ พ่ื อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 



๒๐ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

  (๙ )  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ่ื น ต า ม ที่ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

๑๔ มาตรา ๓๕ 
   มาตรา ๓๕   การประชุมของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 

   
  มาตรา ๓๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม 
   ให้ น าบทบัญญัติ ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการที่ มี อ านาจ
ด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม 
   การประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 เห็นควรปรับแก้ไขในเรื่องของการ
ประชุมของคณะกรรมการโดยก าหนดให้น า
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้บังคับเลย โดยไม่ต้องให้คณะกรรมการก าหนด
ระเบียบอีก 

๑๕ มาตรา ๓๗ 
   มาตรา ๓๗ ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
เพ่ืออ านวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และรับผิดชอบงานธุรการ
และวิชาการของคณะกรรมการ และให้ส านักงานมีอ านาจ
หน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่
คณะกรรมการก าหนด และสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

 
  มาตรา ๓๗ ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพ่ือ
อ านวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการ
ของคณะกรรมการ และให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่
คณะกรรมการก าหนด และสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

 ปรับแก้ไข “ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูล
เปิดภาครัฐ” เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและกระชับขึ้น 

 ควรเพิ่มอ านาจหน้าที่ของส านักงานใน
เรื่องของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ร่างมาตรา ๖ (๕) ที่ปรับปรุงเพ่ิมด้วย 
 



๒๑ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

   (๒) บริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ 
และศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชนและการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
   (๓) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัย เพ่ือ
จัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี สนับสนุนงานรัฐบาลดิจิทัล
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
   (๔ )  ติ ดตามและประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมทั้ง
มาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
   (๕) หน้าที่ อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
ก าหนด  
 

   (๒) บริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ 
และศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๓) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัย เพ่ือ
จัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี สนับสนุนงานรัฐบาลดิจิทัล
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
   (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมทั้งมาตรการที่
เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
  (๕) ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือ
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ด้านรัฐบาลดิจิทัล 
   (๖) หน้าที่ อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
ก าหนด  

๑๖ มาตรา ๓๘ 
มาตรา  ๓๘   ให้ หน่ ว ย ง านของรั ฐ ด า เ นิ นการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในห้าปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานนั้นท า
แผนเสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
มาตร า  ๓๘   ใ ห้ หน่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้ วเสร็จภายในห้าปี  นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานนั้นท าแผน
เสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป เว้นแต่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ

 ปรับแก้ไขข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
เพ่ิมเติมข้อความค าว่า “นิติบุคคล” ซึ่งการแก้ไข
ไม่ท าให้สาระส าคัญของมาตรานี้เปลี่ยนแปลงไป 



๒๒ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียกเอกสารส าเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลดังกล่าว
มิได้มีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของ
รัฐ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้
รั ฐมนตรี รายงานเหตุผลที่ ไ ม่ อาจด า เนินการ ได้ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  ในกรณีคณะกรรมการเห็นว่าบริการของ
หน่วยงานของรัฐใดมีผลกระทบอย่างมากต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน คณะกรรมการ
อาจประกาศก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ ระบบงาน 
และประเภทบริการที่ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
เร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ 

ต้องไม่เรียกเอกสารส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากบุคคลที่ต้องการ
เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคลดังกล่าวมิได้มี
ข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดย
ให้ ด า เนิ นการ ให้ แล้ ว เสร็ จภาย ในสองปีนั บแต่ วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้
รั ฐ มนตรี ร าย ง าน เหตุ ผลที่ ไ ม่ อ าจด า เ นิ นการ ได้ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  ในกรณีคณะกรรมการเห็นว่าบริการของ
หน่วยงานของรัฐใดมีผลกระทบอย่างมากต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน คณะกรรมการอาจ
ประกาศก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ ระบบงาน และ
ประเภทบริการที่ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เร็วกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ 
 

๑๗ ไม่มี   มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีคณะกรรมการ ให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่แต่งตั้งขึ้น
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ ง

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงเห็นควรเพิ่ม
บทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงแต่งตั้งขึ้นตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามร่าง



๒๓ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 

ล าดับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เดิม  ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุง เหตุผลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ 

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

พระราชบัญญัติต่อไปก่อนทีจ่ะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 



๒๔ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

 ส าหรับผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้น ามาพิจารณาใช้ประกอบการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
พ.ศ. .... ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมชัดเจน จะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

เอกสารแนบ ๑ 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และเว็บไซต์ www.dga.or.th  www.thailawreform.go.th และwww.lawamendment.go.th 
ใส่ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น  

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

บทนิยาม (มาตรา ๓) 

มาตรา ๓  
 “มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
    “ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน า
สัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อ่ืนมาแทนค่า
สิ่งทั้งปวง เพ่ือใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะ
บุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานของรัฐ
ไม่ว่าในการใดๆ 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัล 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 นิยาม ค าว่า “ดิจิทัล” ยังไม่ชัดเจน ค่อนข้างคลุมเครือ

และยังไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า quantum 
computing 
 ร่างกฎหมายฉบับนี้มีค าศัพท์เฉพาะหลายค า เห็นควร

เพ่ิมนิยามของค าเหล่านั้นด้วย เช่น “ข้อมูลเปิด” “รัฐบาล
ดิจิทัล” “ข้อมูลดิจิทัล” “ข้อมูลที่มีมูลค่าสูง” “ศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ” “ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูล
เปิดภาครัฐ” “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” 
ฯลฯ 
  

๑) ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... ได้น าความหมายของนิยามค าว่า 
“ดิจิทัล” มาจากพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นว่ามี
ความชัดเจนและเหมาะสมแล้ว 

   ๒) สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปพิจารณาเพ่ิมเติมนิยามของค าศัพท์เฉพาะบาง
ค าในร่างพระราชบัญญัติฯ นี้แล้ว  

 
 

http://www.thailawreform.go.th/


๒๖ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

    “ส านักงาน”   หมายความว่า ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
    “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการ
ส านักงาน  
    “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ – ๘)  
มาตรา ๕ 
  “มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้มีการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดท าบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการ
บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการ
ท างานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ต่อสาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    (๑) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ใน
การบริหารและการจัดท าบริการสาธารณะใน
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๕ ไม่สมควรที่

จะต้องก าหนดไว้ในร่างกฎหมาย และวัตถุประสงค์เพียงเท่านี้
ยังไม่ครอบคลุมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 มาตรา ๕ (๓) “การสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัย

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของประชาชน ที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ” เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผู้รักษาการตาม
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
ก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทั้งเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ที่กระทรวงฯ 

๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ตอนต้นของร่าง
พระราชบัญญัติกเ็พ่ือให้ผู้ใช้กฎหมายได้ทราบและ
เข้าใจถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติในแต่ละ
หมวดตั้งแต่ต้น และวัตถุประสงค์ครอบคลุมการเป็น
รัฐบาลดิจิทัลแล้ว 

 ๒) ตามมาตรา ๕ (๓) ที่ก าหนดไว้ก็เพ่ือให้ทราบว่า
ความมุ่งหมายของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต้องมี
วัตถุประสงค์ของการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของประชาชน ที่มีความ
พร้อมใช้และน่าเชื่อถือประกอบด้วย ซึ่งหากมี
กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับเรื่องของความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หน่วยงานรัฐก็ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมายนั้นด้วย 



๒๗ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

เกิดการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ  
    (๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างกระบวนการท างานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ให้ท างานร่วมกันได้
อย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารราชการและการ
บริการประชาชนแบบบูรณาการ  
    (๓) การสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของประชาชน ที่มีความพร้อม
ใช้และน่าเชื่อถือ 
    (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่
หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองผ่านช่องทาง
ดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูล
ไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
    (๕ )  ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณในการบริหารรัฐบาลดิจิทัล โดยมี
มาตรการติดตาม ตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่า

ก าลังด าเนินการในการก าหนดมาตรการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
 



๒๘ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน และ
โครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  
มาตรา ๖  
 “มาตรา ๖  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๕ และภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องด าเนินการอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
    (๑) จัดท าและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามภารกิจ
ให้สอดคล้องกับวิธีการทางดิจิทัลและรองรับการ
บริหารงานภาครัฐตามมาตรฐานและแนวทางเชื่อมต่อ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นส าคัญ 
    (๒) จัดท าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่รองรับการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
รัฐอ่ืน รวมถึงจัดให้มีระบบเอกสารที่ท าในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลและปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
    (๓) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล รวมถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยให้เข้าสู่
เทคโนโลยีใหม่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ตามมาตรา ๖ (๑) กรณีจัดท าและปรับปรุงกระบวนการ

บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนควรค านึง
ความมั่นคงปลอดภัยด้วย 
 เสนอให้ปรับปรุงร่างมาตรา ๖ (๓) โดยก าหนดให้

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการรักษาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยที่คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ก าหนดส าหรับ
การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานและมาตรการที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติตามร่างกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก าหนด 

 มาตรา ๖ (๕) การทบทวนและประเมินแผนการ
ด าเนินงานกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานควรเป็นปีละ
สองครั้งเป็นอย่างน้อย 

ค าถาม 
 ตามมาตรา ๖ (๒) ให้หน่วยงานรัฐจัดท าข้อมูลใน

รูปแบบดิจิทัล ขอบเขตของค าว่ารูปแบบดิจิทัลคืออะไร 

๑) สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอ
ให้แก้ไขร่างมาตรา ๖ (๑) และ (๓) โดยจะน าไป
พิจารณาประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 

๒) ตามมาตรา ๖ (๕) หากก าหนดให้หน่วยงานรัฐ
แต่ละแห่งต้องทบทวนแผนการด าเนินงาน นโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เกินกว่าปีละ ๑ 
แห่ง อาจเป็นภาระแก่หน่วยงาน แต่หน่วยงานก็
สามารถทบทวนได้เกินกว่าปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจาก ร่าง
มาตรา ๖ (๕) ก าหนดไว้ปีละ ๑ ครั้ง เป็นอย่างน้อย 

 ๓) ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล คือ ข้อเท็จจริงหรือ
เรื่องราวที่ท าให้ปรากฏได้ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
สามารถอ่านซ้ าและประมวลผลได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นเอกสารที่สแกนเป็นรูปภาพเป็นข้อมูลดิจิทัล
หรือไม่ หรือข้อมูลที่เป็น machine readable หรือ 
machine searchable ก็เป็นข้อมูลดิจิทัลเช่นกัน 

  
 



๒๙ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

    (๔) จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
บริการดิจิทัลจากประชาชน รวมทั้งน ารายงานทาง
สถิติที่แสดงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและการ
ให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
    (๕) ให้มี การทบทวนและประเมินแผนการ
ด าเนินงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย” 
 

เอกสารที่สแกนเป็นรูปภาพเป็นข้อมูลดิจิทัลหรือไม่ หรือ
ต้องการแบบ ๑) machine readable ๒) machine 
searchable 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๗ 
  “มาตรา ๗  กรณีมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
กระบวนการท างานและการบริการของหน่วยงานของ
รัฐไว้โดยเฉพาะ หากหน่วยงานของรัฐได้จัดท าเอกสาร 
จัดท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือจัดท า
กระบวนการท างานและการบริการด้วยวิธีการทาง
ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าเอกสาร การพิสูจน์
และยืนยันตัวตนและกระบวนการท างานและการ
บริการดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว้  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานที่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับ

วิธีการทางดิจิทัลของตัวเองใช้อยู่แล้วจะไม่มีความพร้อมใน
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหากปฏิบัติตามกฎหมายเดิมอยู่แล้ว 
การจะปรับเปลี่ยนอาจต้องใช้เวลาพอสมควร 

 พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มี
หลักการส าคัญในการรองรับให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ผลทางกฎหมายเทียบกับการท าธุรกรรมในรูปแบบกระดาษ 
ซึ่งขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอยู่แล้ว  

๑) ร่างมาตรา ๗ เป็นเรื่องความเท่าเทียมกันทาง
กฎหมาย เพ่ือเร่งให้เกิดการเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้
รวดเร็วขึ้น จึงจ าเป็นต้องบัญญัติมาตรานี้ คือ ถ้า
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบภายในของหน่วยงานรัฐใด
ขัดแย้งกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายฉบับนี้ และให้ด าเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบภายในให้สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามบทเฉพาะกาลก าหนดเวลา
ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕ ปี ซึ่งเป็นการให้
เวลาที่นานพอสมควร 

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล ไม่ได้มี
ขอบเขตเฉพาะการจัดท าเอกสารในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งหากเป็นเรื่องของ



๓๐ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

    หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการทางดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง” 
 

 การก าหนดผลทางกฎหมายว่าหากได้ด าเนินการด้วย
วิธีทางดิจิทัลตามท่ีก าหนดโดย พ.ร.บ. นี้แล้ว ให้ถือว่ามีผล
โดยสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น
ก าหนดไว้ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ า ตลอดจนผลทาง
กฎหมายในดังกล่าวไว้แล้ว ได้แก่ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การท าเป็น
หนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือ การลงลายมือชื่อ ความเป็น
ต้นฉบับ การเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 เสนอให้มีการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โดยก าหนดให้การ
จัดท าข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด เพ่ือให้กลไกทางกฎหมายในเรื่องนี้
ของไทยสอดคล้องและรับกันอย่างเป็นระบบ  

การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่จะให้มีผลตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็
ยังสามารถบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๘  

  “มาตรา ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ไม่บัญญัติไว้ 
ให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้” 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 แม้ว่าร่างมาตรา ๘ ก าหนดหลักการที่เชื่อมโยงกับ

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็นการ
ก าหนดให้น ามาใช้บังคับเมื่อร่าง พ.ร.บ. ไม่บัญญัติเรื่องใดไว้ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ร่าง พ.ร.บ. ก าหนดให้คณะกรรมการรัฐบาล
ดิจิทัลเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดที่เก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐไว้ครบถ้วนทั้งหมด ซึ่งอาจ
เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายได้ จึงเห็นว่าควร
ต้องบัญญัติให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 



๓๑ 
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มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

อยู่แล้ว ดังนั้น จึงอาจไม่จ าเป็นต้องไปใช้กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เลย 

หมวด ๒ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (มาตรา ๙ - ๑๐)  
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ 

  “มาตรา ๙  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน
ของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการ
ด าเนินงานของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับชาติที่เก่ียวข้องและเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
    เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว 
ให้หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยด า เนิ นการตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และให้ส านักงบประมาณตั้ง
งบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล    
   ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจ
ที่ก าหนดในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว และส่ง
ให้ส านักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพ่ือทราบ” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีการก าหนดระยะเวลาของแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ทั้งนี้ดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจ
ใช้เวลาเพียงข้ามวัน การท าตามแผนที่มีระยะยาวนานเกินไป
และปรับปรุงได้ยาก จึงอาจไม่ทันการณ์ 

 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้ “กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการ
อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม”  

ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เสนอแนะแผนนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้นโยบายและแผน

๑) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะมีการใช้
งบประมาณผูกพันแบบ ๓ ปี แนวทางการด าเนินงาน
เช่นนี้จะได้ไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
ทั้งนี้ ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ซ่ึงให้คณะกรรมการ
ดิจิทัลเป็นผู้พิจารณางบประมาณเลย ซึ่งจะสามารถ
ทราบยอดได้เลยและเข้าใจในความจ าเป็นของการ
ก าหนดงบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิทัล 

๒) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไม่มีความทับซ้อนกับ 
แผนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่จะเป็นไปใน
แนวทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

๓) สพร. จะมีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานว่าได้ด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
แล้ว กรณีหน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ สพร. 
จะเข้าไปดูแลในเรื่องของกระบวนการที่ติดขัดในด้าน
ต่างๆ 

 



๓๒ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

   “มาตรา ๑๐  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา 
๙ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ
ส าคัญ วงเงินงบประมาณและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้” 
 

ระดับชาติฯ ให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม  

      เมื่อพิจารณาตามร่างมาตรา ๙ ที่ก าหนดให้
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เก่ียวข้องและเสนอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นว่าโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของทั้งสอง
พระราชบัญญัติข้างต้นอาจมีความทับซ้อน และอาจท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งอาจเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินั้นๆ ได้ 
     ค าถาม 
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. มีการสรุปเป็นขั้นตอน

ด าเนินการหรือไม่ ทุกหน่วยงานจะได้ทราบแนวทางว่าจัดท า
อย่างไร ควรด าเนินการแผนไหนก่อน ควรมีการแบ่งเรื่อง
งบประมาณแต่ละหมวดไว้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องสุขภาพ 
การพัฒนาระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ ฯลฯ 

 
หมวด ๓ การจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (มาตรา ๑๑ – ๑๕)  
มาตรา ๑๑ 

  “มาตรา ๑๑  หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้อมูลตาม
ภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้อง
ปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลนั้นให้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความ
สมบูรณ์ และสามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดท าหรือแปลงข้อมูลใน

รูปแบบดิจิทัลควรต้องออกมาพร้อมๆ กับกฎหมาย เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการทันที 

 

๑)  ปัจจุบัน สพร. ได้มีการจัดท า Data 
Governance Framework ไว้แล้ว ซ่ึงภายใต้กรอบนี้
ไดม้ีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในเรื่องการ
จัดท าข้อมูลดิจิทัลไว้ด้วย ซ่ึงหน่วยงานสามารถ
น ามาใช้ได้ในทันที ก่อนที่จะมีมาตรฐานและ
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ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนและ
น าไปประมวลผลต่อได้  

    หากมีข้อมูลตามภารกิจหลักที่หน่วยงานของรัฐได้
จัดท าไว้แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และ
ข้อมูลนั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลด้วย 
    การจัดท าหรือแปลงข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการก าหนด” 

ค าถาม 
 เหตุใดจึงต้องมีการก าหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดท าข้อมูลเฉพาะข้อมูลตามภารกิจหลัก 
 อะไรที่จะเป็นตัวก าหนดภารกิจหลักท่ีหน่วยงานของรัฐ

ต้องด าเนินการตามกฎหมายนี้ จะมีกลไกใดมาชี้ขาดว่าอะไร
คือข้อมูลภารกิจหลักหรือไม่ และใครจะเป็นคนตัดสินว่า 
ข้อมูลชุดใดจะเป็นข้อมูลภารกิจหลักของหน่วยงานใด 

 

หลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลก าหนด
ออกมา  

๒) ทีก่ าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้อมูล
ตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจาก
ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานย่อมแตกต่างกันหรือ
ซ้ าซ้อนกันเพียงส่วนน้อย ดังนั้น วัตถุประสงค์จึงไม่
ต้องการให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นๆ อีกท้ังข้อมูลบางประเภทซึ่งไม่ใช่
ข้อมูลหลักอาจไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าในรูปแบบ
ดิจิทัลทั้งหมด 

  ๓) จะต้องมหีลักเกณฑ์การตัดสินให้ชัดเจนว่า 
หน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ละด้าน แต่ละ
ชุด และหน่วยงานนั้นต้องท าหน้าที่จัดเก็บ ปรับปรุง
ข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน และเปิด
ให้หน่วยงานอื่นใช้งานด้วย 

มาตรา ๑๒  

  “มาตรา ๑๒  กรณีหน่วยงานของรัฐใดจะจัดท า
ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน หากมี
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้จัดท าหรือรวบรวมข้อมูล
ดิจิทัลนั้น ไว้แล้ ว ไม่ว่ าบางส่ วนหรือทั้ งหมด ให้
หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกัน
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลก่อนท าการจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่” 

    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรระบุด้วยว่าหน่วยงานที่ถูกร้องขอข้อมูล ต้อง

ยินยอมให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐตามที่ถูกร้องขอโดยไม่มี
เงื่อนไข ซ่ึงควรมีข้อก าหนดที่บังคับให้หน่วยงานต้องยอมให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างแท้จริงด้วย 

ค าถาม 

วัตถุประสงค์ของมาตรานี้คือไม่ต้องการให้
หน่วยงานของรัฐที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ต้องเสียเวลากับการท าข้อมูลขึ้นมาใหม่หรือหาก
จัดท าเองแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาด ดังนั้น หาก
หน่วยงานใดมีการจัดท าข้อมูลไว้แล้ว หน่วยงานที่
ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องขอข้อมูล
ระหว่างกันได้ 



๓๔ 
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  หน่วยงานอื่นจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลนั้นมีการ
จัดท าแล้วในหน่วยงานอื่น ควรให้ สพร. เป็นหน่วยงานกลาง
รวบรวมฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานหรือไม่ มิฉะนั้น จะเกิด
ปัญหาว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าหน่วยงานอื่น ๆ มี
ฐานข้อมูลเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว 

มาตรา ๑๓  

   “มาตรา ๑๓  หน่วยงานของรัฐใดที่ต้องจัดท า
กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการ
บริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน 
กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้อง
ท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด เพ่ือให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐอ่ืนได้” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 หากหน่วยงานใดได้มีการจัดท ากระบวนการหรือการ

ด าเนินงานทางดิจิทัลไปแล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๓ ก็
จะต้องมีการด า เนินการใหม่ทั้ งหมดจะท า ให้ต้ องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 
 
 

 เหตุผลที่ต้องปรับกระบวนการท างานทางดิจิทัลให้
ท างานร่วมกันได้ เพราะกระบวนงานด าเนินงานเป็น
เรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดท ากระบวนการท างาน
ทางดิ จิทั ลต้องค านึ งถึ ง  People, Process และ 
Technology หากหน่วยงานรัฐด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานก่อน ก็เพ่ือความสะดวกสบาย
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเองและการให้บริการ
ประชาชนด้วย 

มาตรา ๑๔  

   “มาตรา ๑๔  หากมีกฎหมายก าหนดให้การบริการ
ของหน่ วยงานของรั ฐต้อ งมี การ เ รี ยก เก็บ เ งิน
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
จากประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการ
ช าระเงินทางดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย และ
สามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้จัดเก็บ
เงินแทนหน่วยงานตนเองได้ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นด้วยที่มีการก าหนดให้ยกเว้นการจัดเก็บหรือจัดเก็บ

น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้หัน
มาใช้บริการช่องทางดิจิทัล 
 ควรจัดท าเป็นระบบการช าระเงินทางดิจิทัลกลางที่

สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน ไม่ใช่ให้แต่ละหน่วยงานไปจัดท า
เอง โดยมอบให้หน่วยงานด้านการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค าถาม 

๑) วัตถุประสงค์ของการก าหนดให้คิด
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดลดลง
เมื่ออยู่ในรูปแบบบริการดิจิทัล เป็นเสมือนแรงจูงใจ
ให้คนมาใช้บริการดิจิทัลมากข้ึน 

๒) กรณีท่ีก าหนดให้หน่วยงานรัฐก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดให้
น้อยกว่าอัตราที่จัดเก็บอยู่หรือยกเว้นการจัดเก็บนั้น 
หมายถึงกรณีท่ีเดิมใช้ระบบการจัดเก็บแบบปกติและ



๓๕ 
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    กรณีหน่วยงานของรัฐมีการจัดท าบริการทางดิจิทัล 
ให้หน่วยงานนั้นก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้น้อยกว่า อัตราที่
กฎหมายก าหนดหรืออัตราที่ใช้จัดเก็บอยู่ หรือยกเว้น
การจัดเก็บ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการทาง
ดิจิทัลของหน่วยงาน 
    ในกรณีที่ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน มิได้เป็นต้นทุนของการ
บริการภาครัฐ แต่เป็นบริการต่อประชาชน ให้
คณะกรรมการเสนอแนะต่อผู้รักษาการตามกฎหมาย
นั้นให้ด าเนินการยกเลิก” 

 กรณีหน่วยงานมีการจัดท าบริการทางดิจิทัล กฎหมาย
ก าหนดว่าจะต้องลดอัตราค่าธรรมเนียมบริการในระบบดิจิทัล
ให้น้อยกว่าอัตราที่ใช้เก็บอยู่ ถ้าหน่วยงานใดมีบริการทาง
ดิจิทัลอย่างเดียว กฎหมายรองรับกับหน่วยงานที่ให้บริการ
ดิจิทัลอย่างเดียวแบบนี้หรือไม่  
 

 

จะเพ่ิมช่องทางการช าระเงินทางดิจิทัล แต่ถ้า
หน่วยงานใดมีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลใช้อยู่แล้ว 
ก็สามารถก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเช่นเดิมได้ 

 
 

มาตรา ๑๕ 

   “มาตรา ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องมีระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการก าหนดมาตรฐาน ร่าง
ข้อเสนอแนะมาตรฐาน และร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว จึงเสนอให้ปรับปรุง
มาตรา ๘ โดยก าหนดให้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่คณะกรรมการรัฐบาล
ดิจิทัลก าหนด ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการที่จะท าหน้าที่ในการดูแล
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของไทย 

๑) ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดว่าหน่วยงานรัฐ
ต้องมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แต่
การยืนยันตัวตนจะสลับซับซ้อนเพียงใด ต้องค านึงถึง
ความส าคัญของบริการ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่
ละบริการ  

๒) หากเมื่อมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้วก็ต้องบังคับใช้
ตามกฎหมายดังกล่าว โดยที่มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่คณะกรรมการรัฐบาล
ดิจิทัลก าหนดตามร่างพระราชบัญญัตินี้ก็จะไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้นๆ 
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 การระบุตัวบุคคลได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับกระทรวงการคลังจะเสนอร่าง
พระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... 
การที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก าหนด อาจท าให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความ
สับสนในการบังคับใช้ตามกฎหมายว่าควรที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับใด 

 

 

หมวด ๔ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๖ – ๒๓)  
มาตรา ๑๖ 

   “มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการให้บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ
ต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่
มีการจัดท าและครอบครองกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่าง
น้อยต้องค านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  การจัดการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานต้องอยู่ใน

รูปแบบเดียวกันจึงจะสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้ 
และควรมีหน่วยงานหลักที่ดูแลข้อมูลดิจิทัลที่จะแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงระหว่างกัน  
 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. .... ที่ ครม. ได้รับหลักการแล้ว ก าหนดให้
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจหน้าที่ใน
การก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ครอบคลุมมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลใน
ส่วนหน่วยงานของรัฐ และร่าง พ.ร.บ. ส านักงานพัฒนา

๑) หน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่งจะดูแล
ข้อมูลของตัวเองที่ได้มีการจัดท าหรืออยู่ในความ
ครอบครอง เพียงแต่ต้องมีระบบและเครือข่ายที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกันได้ 

๒) สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย
จะน าไปพิจารณาประกอบการจัดท ามาตรฐานและ
หลักเกณฑก์ารแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
ของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้
ส านักงานฯ มีหน้าที่จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ได้อย่าง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยมีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ความน่าเชื่อถือ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โดย
ก าหนดให้การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด เพ่ือให้กลไกทาง
กฎหมายในเรื่องนี้ของไทยสอดคล้องและรับกันอย่างเป็น
ระบบ 

มาตรา ๑๗ 

 “มาตรา ๑๗  ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
แห่งชาติเพ่ือรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท าหน้าที่จัดท านโยบายและ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
รวมทั้งจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ และจัดเก็บบันทึก
หลักฐานของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
ตลอดจนให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้ความหมายและขอบเขตของศูนย์แลกเปลี่ยน

ข้อมูลกลางแห่งชาติให้ชัดเจนว่ามีความหมายและหน้าที่
อย่างไร เนื่องจากหน่วยงานบางแห่งมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
อยู่แล้ว ซึ่งอาจท าให้เข้าใจว่ามีความทับซ้อนกัน 
 

ค าถาม 
 เนื่องจากขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้

ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่น น้ า อัตลักษณ์ บุคคล 
ดังนั้น ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติที่ สพร. ท าหน้าที่

๑) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ไม่มีหน้าทีเ่ก็บข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน เพียงแต่เก็บประวัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน (Log) เท่านั้น เพื่อประโยชน์ส าหรับการ
ตรวจสอบในอนาคต โดยจะเน้นข้อมูลที่ให้บริการ
ประชาชน เช่น เลขประจ าตัว ๑๓ หลัก หรือทะเบียน
ธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ 

๒) ปัจจุบันนี้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลหลายด้าน 
หลายศูนย์ แต่ศูนย์ที่จะเกิดขึ้นตามร่างมาตรา ๑๗ จะ
เป็นศูนย์กลางส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามด้าน ข้าม
มิติ ระหว่างศูนย์ข้อมูลเฉพาะด้านต่าง ๆ แต่ประเด็น
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ของรัฐเพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้” 

บริหารจัดการ จะมีหน้าที่และเชื่อมโยงกับศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอ่ืน ๆ อย่างไรบ้าง 

 

ส าคัญ คือ ต้องดูแลให้ศูนย์เหล่านี้ท างานได้
ตลอดเวลาโดยระบบไม่ล่ม 

๓) ยกตัวอย่างของกระทรวงยุติธรรมมี DXC ท า
หน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม อีก
ตัวอย่างหนึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ มีเว็บไซต์ให้บริการแก่ภาคธุรกิจอยู่ คือ 
biz.govchannel.go.th ซึ่งภายใต้ระบบก็มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔) สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย
ปรับปรุงเพิ่มเติมความหมายของศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มาตรา ๑๘  

  “มาตรา ๑๘  หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลที่มีการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างกันตามมาตรา ๑๖ 
ต้องใช้ข้อมูลโดยสุจริต และไม่ด าเนินการแก้ไข 
ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูล โดยมีเจตนาเพ่ือบิดเบือน
ข้อมูลดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูล
ถูกเปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท าให้
เสียหาย หรือถูกท าลายโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับ
อนุญาต”  

ค าถาม 
 ตามมาตรา ๑๘ ระบุว่าต้องจัดให้มีมาตรการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูก
เปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท าให้เสียหาย หรือถูก
ท าลายโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต มีแนวทางการ
จัดท ามาตรการดังกล่าวไว้ให้หน่วยงานรัฐหรือไม่ และ
แนวทางมาตรการดังกล่าวควรออกมาพร้อม พ.ร.บ. และควร
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นก่อน 

 
 
 

 สพร. รับข้อเสนอแนะและความเห็นเพื่อไป
ประกอบการพิจารณาว่าควรก าหนดแนวมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่ แต่ทั้งนี้ 
ปัจจุบัน สพร. มีการจัดท า Data Governance 
Framework ซ่ึงได้มีการก าหนดมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่หน่วยงานรัฐสามารถ
น ามาใช้ได้  
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มาตรา ๑๙  

  “มาตรา ๑๙  ให้ส านักงานจัดท าระบบบริการดิจิทัล
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องด าเนินการให้รองรับการเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยจากจุด
เดียว”  

ค าถาม 
 ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ตามร่างมาตรานี้หมายถึงรูปแบบใด แตกต่างจากบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service ) ที่หน่วยงานรัฐ
บางแห่งได้มีแล้วหรือไม่ 

 
 

 
ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว เป็นระบบกลางที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วน โดยภายในระบบจะ
จ าแนกบริการออกเป็น ๒ ส่วน คือ Citizen Portal 
ส าหรับประชาชนทั่วไป และ Business Portal 
ส าหรับภาคธุรกิจ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีบริการ
ดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงกับระบบนี้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
รวดเร็วและม่ันคงปลอดภัยจากจุดเดียว 

มาตรา ๒๐  

  “มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ ใบอนุญาต 
หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้
เอกสารราชการที่หน่วยงานของรัฐออกให้แก่ผู้นั้น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็น
หน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต 
รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้อง
ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารราชการ
เช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวทาง
ดิจิทัลมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ 
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เป็นการลดขั้นตอน ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่สร้างภาระ

เกินจ าเป็นให้กับประชาชน 
 

เป็นการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการใช้
เอกสารทางราชการที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ออกเพ่ือมา
ประกอบการจดทะเบียน จดแจ้ง หรือขออนุญาต
สามารถขอให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการนั้นส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารให้ระหว่างกันโดยตรง เพ่ือ
ลดภาระของประชาชนและลดส าเนาเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน จดแจ้ง หรือขอ
อนุญาต 
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เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่
ขอเอกสาร 
    ความตามวรรคหนึ่ง หากมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ดิจิทัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าได้มีการยื่น
เอกสารมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นแล้ว”  
มาตรา ๒๑ 

  “มาตรา ๒๑  กรณีหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูล
ส่ วนบุคคลหรือมีข้ อมูลส่ วนบุคคลอยู่ ในความ
ครอบครอง ให้หน่วยงานของรัฐ อ่ืนสามารถขอ
เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์
หรือประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน” 
 

    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มีการก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานกลางข้ัน
ต่ าในการท างาน เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่มีการเก็บรวบรวม 
จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ท าให้
สามารถระบุตัวบุคคล มีมาตรฐานขั้นต่ าในการดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคล และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
.... มีหลักการส าคัญในการก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การจัดเก็บ การใช้หรือการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการดูแลเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคค ซึ่งหลักการของกฎหมายครอบคลุมการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น ตามร่างมาตรา ๒๑ 
ที่ได้ก าหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ใน
ส่วนมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่มีการก าหนดไว้ 

ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึงแม้
ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้หน่วยงานสามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ แต่การด าเนินการก็
ต้องสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ 
ซ่ึง สพร. ไดพิ้จารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรา ๒๑ ตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นนี้  



๔๑ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

จึงเห็นควรให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ
เป็นตามร่าง พ.ร.บ. นี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

  
มาตรา ๒๒  

  “มาตรา ๒๒  ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีกฎหมาย
อ่ืนก าหนดห้ามมิให้เปิดเผยนั้น หากเป็นการเปิดเผย
โดยสุจริตเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ี
จ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต้องใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่และ
ภารกิจของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมายนั้น” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เป็นการน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะโดย

สุจริต มิได้เกิดจากการจงใจหรือเจตนาทุจริตให้เจ้าของข้อมูล
ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการและความเป็นส่วนตัวของเจ้างของข้อมูล 
 ลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีก าหนดไว้ในร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่ง ครม. 
ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการไว้ด้วยแล้ว 
 

ร่างมาตรา ๒๒ เป็นการก าหนดหลักประกันเพ่ือ
คุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่
เปิดเผยข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ส่วนบุคคล ถ้าหากกระท าการโดยสุจริต ซึ่งหลักการ
คุ้มครองการกระท าโดยสุจริตเป็นเรื่องท่ีมีอยู่ใน
กฎหมายหลายฉบับ 

    

มาตรา ๒๓ 

  “มาตรา ๒๓  กรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน
หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และจ าเป็นต้อง
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ต ามกฎหมาย ร ะหว่ า งหน่ ว ย ง าน ขอ ง รั ฐ  ใ ห้
คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ในหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดต้องให้ค าจ ากัด

ความของ "สถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน" "อาจกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน" "ภัยต่อความม่ันคงของรัฐ" ให้
ชัดเจน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือไปใช้ประโยชน์ใดบ้าง
เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พิจารณาด าเนินการในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เรื่องนีต้่อไป 



๔๒ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
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หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันในกรณีนี้ได้” 
 
 
 
 

 
 

หมวด ๕ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (มาตรา ๒๔ – ๒๗)  
มาตรา ๒๔ 
  “มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการ
ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูล
ไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ของประเทศ เว้นแต่
ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายก าหนดมิให้มีการ
เปิดเผย 
   การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าใน
รูปแบบและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด และเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ให้มีการ
จัดท าศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือให้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ หน่วยงานรัฐ

สามารถส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาท่ีศูนย์ข้อมูล
กลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ ยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับศูนย์นี้
ว่าท าหน้าที่ในลักษณะใด 
 หากหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของ

หน่วยงานอยู่แล้ว ยังต้องส่งข้อมูลไปเปิดเผยที่ศูนย์ข้อมูล
กลางของข้อมูลเปิดภาครัฐอีกหรือไม่ 

 
 

 

  ๑) ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นแหล่ง
รวมของข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 
  ๒) ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Data) สรอ. เดิมได้ท าเว็บไซต์ 
www.data.go.th ไว้แล้ว โดยทุกหน่วยงานสามารถ
น าชุดข้อมูลมาวางไว้ในรูปแบบที่สามารถน าไป
ประมวลผลต่อได้ ซึ่งข้อมูลที่อยู่บน 
www.data.go.th จะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ 
และน าไปประมวลผลด้วยเครื่องมือดิจิทัลได้ 
  ๓) ยกตัวอย่างหน่วยงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็น
อย่างดี คือ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐทั้งหมดในรูปแบบที่น าไป
ประมวลผลได้ จน สพร. สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไป
พัฒนาเป็นเว็บไซต์ภาษีไปไหน? ได ้



๔๓ 
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หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยมาแสดงไว้ที่ศูนย์นี้” 
 

 ๔) สพร. ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรา ๒๔ โดย
เพ่ิมความชัดเจนของค าว่า “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” 
เพ่ือให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

มาตรา ๒๕ 

  “มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการก าหนดประเภท 
รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ที่ศูนย์
ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้สอดคล้องกับ
หลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 รูปแบบและมาตรฐานของข้อมูลควรน าเสนอในเชิง

วิเคราะห์ในภาพรวม เพ่ือไม่ให้กระทบโดยตรงต่อผู้ที่อาจ
เสียหายจากผลของข้อมูลนั้นๆ ถึงจะเป็นความจริงก็ตาม 

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พิจารณาประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลต่อไป 

มาตรา ๒๖ 

  “มาตรา ๒๖   ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดท าและครอบครองชุด
ข้อมูลที่มีคุณค่าสูงซึ่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการได้ก าหนด คณะกรรมการอาจประกาศ
เผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐหรือรายชื่อชุดข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่ศูนย์ข้อมูล
กลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้” 

ค าถาม 
 “ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง” หมายถึงข้อมูลอะไรบ้าง ควร

มีค านิยามหรือไม่ และควรต้องมีความชัดเจนแน่นอนในร่าง
กฎหมาย รวมถึงควรมีตัวอย่าง และก่อนจะเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวต้องตรวจสอบก่อนว่าไม่มีปัญหาต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ควรผ่านความเห็นชอบชอบของ
คณะกรรมการเท่านั้นจึงจะเผยแพร่ได้ และการเผยแพร่
ข้อมูลเผยแพร่ให้ใคร 
 

โดยเบื้องต้น “ชุดข้อมูลคุณค่าสูง (High value 
Data set)” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถน าไป
ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ได้ ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องออกหลักเกณฑ์ก าหนดให้
ชัดเจนว่าข้อมูลที่จะเข้าลักษณะเป็นชุดข้อมูลคุณค่า
สูงมีอย่างไรบ้าง 

มาตรา ๒๗  

  “มาตรา ๒๗  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่กระทบถึง
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายอื่นก าหนดให้
มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอ่ืน” 

    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ไม่กระทบถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย

อ่ืนก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอ่ืน 
แต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลใน

    การเปิดเผยข้อมูลในร่างพระราชบัญญัตินี้ ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายอื่นๆ แต่เป็นการ
ระบุให้เปิดเผยผ่านช่องทางดิจิทัลด้วย ซ่ึงหน่วยงาน



๔๔ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

รูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะด้วย ก็จะท าให้หน่วยงานต้อง
ท างาน ๒ ครั้ง เป็นการเพ่ิมเภาระให้กับหน่วยงาควรเพิ่มถ้า
เป็นข้อมูลเดียวกัน เปิดเผยโดยรูปแบบดิจิทัลแล้วก็ถือว่าเป็น
การเปิดเผยข้อมูลแล้ว 

 

ค าถาม 
 การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลควรต้องพิจารณา

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย 
ว่าขัดแย้งกันหรือไม่ 

ของรัฐยังสามารถก าหนดรูปแบบการเปิดเผยใน
ลักษณะอ่ืนได้กรณีมีกฎหมายอ่ืนที่รองรับ  

หมวด ๖ คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล (มาตรา ๒๘ – ๓๗)  
มาตรา ๒๘ 

  “มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จ า ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านั กงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรร มการ
กฤษฎีกา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ

    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ขอให้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการว่ามี

ความเหมาะสมและครบถ้วนแล้วหรือไม่ ควรเพ่ิม
องค์ประกอบของกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
หรือไม่  

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม. แต่งตั้งจ านวนไม่เกิน ๖ 
คน ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน สาขา
หรือความเชี่ยวชาญใดบ้าง 
 องค์ประกอบที่ก าหนดให้ผู้อ านวยการ สพร. ท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ เห็นว่าควรก าหนดให้มี
หน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย 

คณะกรรมการตามร่างมาตรา ๒๘ น ามาจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่
ทั้งนี้ สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ราชการ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งจ านวนไม่ เกินหกคน ให้
ผู้อ านวยการท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
    หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารง
ต าแหน่งแทนผู้ที่ พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ เป็นไปตามระเบียบที่
คณะรั ฐมนตรีก าหนด โดยการ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ” 

 ควรใช้คณะกรรมการที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการ DE 
หรือ คณะกรรมการธุรกรรมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ลองส ารวจคณะกรรมการประเภทนี้มีท่ีใดบ้างแล้วท างาน
ข้อมูลกลางในนั้นมาก่อน ลองทบทวนเพื่อมิให้ซ้ าซ้อน หรือ
อาจมีองค์ประกอบคล้ายๆ กันแล้วยกชุดหรือเชิญมาเป็น
คณะกรรมการได้หรือไม่ เพราะการตั้งคณะกรรมการใหม่ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ทับซ้อนหรือเป็นงานย่อย ท าให้เปลือง
งบประมาณแผ่นดิน และท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 
 
 
 

มาตรา ๒๙ 

 “มาตรา ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต 
    (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ ามของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าเขียนละเอียดเกินไป อาจจะท าให้ไม่ได้คนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมก็ได้ 
 การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

เรื่องอายุขั้นสูงไว้ไม่เกิน ๗๐ ปี แต่ไม่ก าหนดขั้นต่ าไว้ เห็นว่า
ควรก าหนดอายุขั้นต่ าจะเหมาะสมกว่า เช่น อายุไม่ต่ ากว่า 
๒๐ ปี ซึ่งบรรลุนิติภาวะสามารถแสดงเจตนาได้ด้วยตนเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ควรระบุคุณสมบัติอย่างกว้างๆ ไว้ด้วย เช่น เป็นผู้ไม่

ประพฤติผิดต่อจริยธรรมอันดีต่อสังคม 

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พิจารณา 



๔๖ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

    (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
    (๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอ่ืนใด หรือ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือลูกจ้างขององค์การ
เอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่
ว่ าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ต าแหน่งกรรมการ 
    (๘) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง 
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง” 

 
 

มาตรา ๓๑ 

  “มาตรา ๓๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระตามมาตรา ๓๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
     (๑) ตาย 
     (๒) ลาออก 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดเหตุของการพ้นสภาพของกรรมการ

เพ่ิมเติม เช่น เรื่องผิดจริยธรรม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เนื่องจากมาตรา ๒๙ ก าหนดคุณสมบัติก่อนการเข้าด ารง
ต าแหน่ง จึงห่วงเรื่องประโยชน์ทับซ้อนที่ควรต้องก าหนดให้
ขาดคุณสมบัต ิ

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พิจารณา 



๔๗ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

     (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
     (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๙ 

 

มาตรา ๓๒ 

  “มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐ 
   (๒)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
   (๓ )  จั ดท ามาตรฐ านและหลั ก เ กณฑ์ ต า มที่
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ก า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการ 
   (๔) ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม (๓) 
   (๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 
   (๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติสั่งการหรือ
ยับยั้งการด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลมีความ

ทับซ้อนและขาดความเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
โดยเฉพาะเมื่อกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่ ครม. ได้รับ
หลักการมีหลักการที่ครอบคลุมการด าเนินงานในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐด้วย 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีความครอบคลุมและไม่ทับ
ซ้อนกับร่างกฎหมายอื่น  



๔๘ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

   (๗) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลกลาง
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ 
   (๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ” 
มาตรา ๓๓ 

  “มาตรา ๓๓   ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตราก่อนมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจ
เกี่ยวข้องกัน ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือก าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบจัดท า
ระบบ” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดจ านวนหน่วยงานที่ต้องการเริ่มบูรณา

การข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อ านาจเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๓๓ ไม่ได้ก าหนด
อ านาจบังคับว่าหน่วยงานจะต้องเริ่มด าเนินการเมื่อใด 
 

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

มาตรา ๓๗ 

  “มาตรา ๓๗ ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางเพ่ืออ านวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางเพ่ืออ านวยการ 
สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลน่าจะยังไม่เหมาะสม ควรยกระดับให้เป็นหน่วยงาน

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



๔๙ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

รับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ 
และให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
    (๑) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม
แนวทางที่คณะกรรมการก าหนด และสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
    (๒) บริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
และการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    (๓) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัย 
เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี สนับสนุนงาน
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
    (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติการ แผนงาน 
รวมทั้งมาตรการที่ เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ 
    ( ๕ )  ห น้ า ที่ อ่ื น ต า ม ที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ห รื อ
คณะกรรมการก าหนด”  

ตาม พ.ร.บ. หรือจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะตาม พ.ร.บ. 
เนื่องจากจะต้องขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐทั้งหมดจึงควรต้อง
พิจารณาสถานะหน่วยงานให้เหมาะสมด้วย เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระยะยาว 
  

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๘)  
มาตรา ๓๘  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประมาณการระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีความ

เหมาะสมแล้วเนื่องจากความพร้อมของหน่วยงาน



๕๐ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

  “มาตรา ๓๘  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในห้าปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บั งคับ หากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
หน่วยงานนั้นท าแผนเสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียก
เอกสารส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือ
รับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากบุคคลที่
ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมิได้
มีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
    ในกรณีคณะกรรมการเห็นว่าบริการของหน่วยงาน
ของรัฐใดมีผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน คณะกรรมการอาจ
ประกาศก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ ระบบงาน 
แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท บ ริ ก า ร ที่ ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม

 ควรก าหนดให้หน่วยงานรัฐด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จเร็วกว่าระยะ ๕ ปี  
 

ของรัฐแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้
ยังมีเรื่องงบประมาณในการด าเนินการของแต่ละ
หน่วยงานด้วยซึ่งหน่วยงานต้องมีการเตรียมการขอ
งบประมาณเป็นระยะเวลาหนึ่ง 



๕๑ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อค าถาม ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

พระราชบัญญัตินี้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
วรรคหนึ่งได้” 
 
 
 
 
มาตรการบังคับ (มาตรา ๓๙)  
มาตรา ๓๙ 

  “มาตรา ๓๙  หากหน่วยงานของรัฐใดไม่สามารถ
ด าเนินการใดๆ ตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นรายงานเหตุผลที่ ไม่อาจ
ด าเนินการได้และจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการ และให้คณะกรรมการรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมทั้งอาจมีข้อเสนอแนะให้
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น”  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับมาตรการบังคับให้มากกว่านี้นอกเหนือจาก

การที่ต้องรายงานเหตุผล เพ่ือบังคับให้หน่วยงานรัฐต้อง
ปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เช่น มาตรการบังคับทาง
ปกครอง การลดงบประมาณ 

 ควรก าหนดระยะเวลาในการให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานเหตุผลและจัดท าแผนเสนอต่อคณะกรรมการ 

สพร. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 



๕๒ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปแล้ว ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะ กรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้น าความเห็นของส่วนราชการ
ดังกล่าวมาประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติด้วยแล้ว โดยการปรับปรุงร่างดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

สรุปประเด็นการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ที ่ ประเด็นที่แก้ไขปรับปรุง เหตุผล 
๑ แก้ไขชื่อร่างกฎหมายเป็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริหารภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....” 
- เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

๒ แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามค าว่า “ดิจิทัล” ให้มีความหมายครอบคลุมเทคโนโลยีที่อาจมีการ
พัฒนาในอนาคต 

- เพ่ือให้นิยามค าว่า “ดิจิทัล” หมายความรวมถึงเทคโนโลยีรูปแบบอื่น
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

๓ แก้ไขชื่อคณะกรรมการตามกฎหมาย ปรับปรุงองค์ประกอบและท่ีมาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อกฎหมาย และเพ่ือให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีที่มาเชื่อมโยงกับกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๔ เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการเรื่องการรักษาวินัย
การเงินการคลังของรัฐ  

- เพ่ือก าหนดขอบวัตถุประสงค์การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการ 
ผ่านระบบดิจิทัลว่าต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ 

๕ ตัดบทบัญญัติในส่วนเกี่ยวกับอ านาจบังคับการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ออก เช่น ตัดอ านาจของคณะกรรมการในการรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ ตัดก าหนด
ระยะเวลาบังคับการให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้เป็นไปตาม
กฎหมายฉบับนี้ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายประกาศใช้ 

- เพ่ือให้กฎหมายนี้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐปรับเปลี่ยนรุปแบบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐเป็น
ระบบดิจิทัล 



๕๓ 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริกาคภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

๖ ตัดหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีกฏหมายอื่น
ก าหนดไว้แล้วออก โดยให้ไปใช้มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กฎหมายนั้นๆ ก าหนด
ไว้แทน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัย เป็นต้น 

- เนื่องจากร่างกฎหมายนี้เป็นกฎหมายกลาง ดังนั้น หากเรื่องใดเป็นเรื่อง
เฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น 

๗ เพ่ิมหน้าที่ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ให้มีหน้าที่
ด าเนินการประสานงาน ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการให้เป็นตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลและมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

- เพ่ือให้ สพร. ท าหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายนี้  

 


