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หลักการ 
 

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
 

เหตุผล 
 

ปัจจบุันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบ
ธุรกิจของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้น าเทคโนโลย ี
มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่  
และโดยทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผน่ดิน 
โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชน  สมควรให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพ่ือยกระดับการบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท างาน 
และข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผย 
และโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล 
 

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

 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ดิจิทัล” หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง 
หรือสัญลักษณ์อ่ืนมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อสร้างหรือก่อให้เกิดระบบการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐส าหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล 
หรือบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานของรัฐไม่ว่าการใด ๆ 
  “แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า  แผนการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
  “คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า  คณะกรรมการ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 



 ๒ 

  “กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า  กรรมการการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
  “ส านักงาน” หมายความว่า  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔  เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบ 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างาน 
ให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมาย 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และในการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการ 
ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่า 
และเต็มศักยภาพ 
  (๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพ่ือสร้าง 
และพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างกัน มีการบูรณาการและสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ 
  (๓) การสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ 
  (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครอง
ผ่านช่องทางระบบดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ  
และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ   
  (๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ความคุ้มค่าในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจิทัล 
 
  มาตรา ๕  ให้มีแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเพื่อก าหนดกรอบและทิศทาง 
การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
ประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการ
ด าเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 



 ๓ 

  ในแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และก าหนดรายชื่อหน่วยงาน
ของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้  
  เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ดังกล่าวให้ส านักงานทราบด้วย 
          
  มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
  (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการ  
  (๓) กรรมการอื่นจ านวนห้าคน ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
  กรรมการตาม (๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
ในคณะกรรมการที่ตนได้รับมอบหมาย ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลด้วย  
  ในกรณีที่มีเหตุไม่ว่าด้วยประการใด ๆ อันท าให้ไม่มีกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  
ในต าแหน่งใด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  
เว้นแต่มีกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนด  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลยังมิได้ก าหนดเกี่ยวกับการประชุมในเรื่องใด ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๕ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  (๒) จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑเ์กี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ วรรคสอง และตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  



 ๔ 

  (๓) ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
  (๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ 
  (๕) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามแผน 
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๖) ก ากับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ระบบรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และโครงการในแผนดังกล่าว 
  (๗) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ  
และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
  (๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ 
มีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล 
ดิจิทัลอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ 
รัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 
                     แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตาม (๑) และการออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ตาม (๒) และระเบียบหรือประกาศตาม (๘) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 
  มาตรา ๘  ให้ประธานกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนาระบบ
รัฐบาลดิจิทัล หรืออนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลแต่งตั้ง  
ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
  มาตรา ๙  ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการอ านวยการ สนับสนุน 
และส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
และท าหน้าทีอ่ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
มอบหมาย รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล  
และให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) จัดท าร่างแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนด และร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๒) เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
  (๒) ประสานงาน แนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการให้เป็นตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา ๗ (๒) และตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดท าตัวชี้วัด ดัชนี สนับสนุน  
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล 
ดิจิทัล 



 ๕ 

  (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
ตามมาตรา ๗ (๑) มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๒) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ วรรคสาม เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
รัฐบาลดิจิทัล 
  (๕) จัดท าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่เชื่อมโยงไปยังการให้บริการ 
ผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ   
  (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัล
เพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัลก าหนด 
  ในการด าเนินการตาม (๕) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการรองรับ 
การเชื่อมโยงดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและม่ันคงปลอดภัยด้วย 
   
  มาตรา ๑๐  เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) จัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเปน็ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ 
เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลดิจิทัลนั้นต้องมีความถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 
  (๒) จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องท างานร่วมกันได้ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนด เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐอ่ืนได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ   
  (๓) จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีที่มีกฎหมายก าหนด  
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 
จากประชาชนจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  (๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกในการบริการประชาชน 
  (๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัล 
ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มีความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย 
ต้องจัดให้มีระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ 
  (๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
  (๗) ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด าเนินงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 



 ๖ 

  การจัดท าหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนด 
  กรณีหน่วยงานของรัฐจะจัดท าข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของตน หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้จัดท าหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้แล้ว 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง 
ข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกันโดยไม่จ าต้องจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด 
 
  มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท าและครอบครอง
ตามท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนร้องขอ  
  ในกรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล  
หรือบุคคล ซึ่งมอี านาจด าเนินงานของรัฐจะด าเนินการร้องขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง นอกจากต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลแล้ว คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบรัฐบาลดิจิทัลจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานดังกล่าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
   
  มาตรา ๑๒  หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมลูดิจิทัลตามมาตรา ๑๑ ต้องดูแลรักษา 
ข้อมูลและใช้ข้อมูลตามอ านาจหน้าที่ของตน และไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูล  
โดยท าด้วยประการใดให้สาระส าคัญของข้อมูลดังกล่าวผิดจากความเป็นจริง  ทั้งนี้ ต้องจัดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอกเลียน  
แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
  มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ  
และเงื่อนไขในการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ให้เป็นไป 
ในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นส าคัญ  
  
  มาตรา ๑๔  ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติในส านักงาน ท าหน้าที่ 
ในการประสานและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล และด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  
  (๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 
  (๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการแลกเปลี่ยน 
และเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งก ากับติดตามให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทาง 
และมาตรฐานเดียวกัน ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
ก าหนดตามมาตรา ๑๓ 
  (๓) จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล 



 ๗ 

  มาตรา ๑๕  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง  
หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะ
และกระท าการใดอันท าให้เจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสียหาย 
    
  มาตรา ๑๖  ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูล  
 
  มาตรา ๑๗  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและ 
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส านักงาน  
ท าหน้าที่ในการประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา ๑๖  
และเปิดเผยแก่ประชาชน  
  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐาน 
ของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทาง 
และมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล  
 
  มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 


