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พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนาสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง หรือสัญลักษณ์อื่น
มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทางาน
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
มาตรา ๔ เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทาบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทาบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทางานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
อานวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) การนาระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
(๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลที่จาเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทางานของ
หน่ ว ยงานของรัฐให้ มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้ง
มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชน
แบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ
(๔) การเปิด เผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัด ทาและครอบครองใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของรัฐ และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ
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(๕) การรักษาวินั ยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าใน
การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทาบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล
รวมทั้ ง พั ฒ นาให้ มี ก ลไกการใช้ ข้ อ มูล เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อนและเกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๕ ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดทาบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดาเนินงานของประเทศ
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน
จัดทาระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และกาหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้
เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามแผนดังกล่าว
และต้องจัดทาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้สานักงานทราบด้วย
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ และเลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการอื่ น จานวนห้ าคน ซึ่ ง มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใ นคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละหนึ่งคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ต้องเป็น
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ให้ผู้อานวยการสานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
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กรรมการตาม (๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับมอบหมาย ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย
ในกรณี ที่ มี เหตุไ ม่ ว่าด้ ว ยประการใด ๆ อั น ท าให้ ไม่ มีก รรมการตาม (๑) (๒) หรื อ (๓)
ในตาแหน่งใด ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่
มีกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังมิได้กาหนด
เกี่ยวกับการประชุมในเรื่องใด ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๕ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ วรรคสอง และตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณา
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
(๖) ให้ คาแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐ ในการดาเนินการตามแผนพั ฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) กากับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการในแผน
ดังกล่าว
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(๘) กากับและติดตามการดาเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม (๑) และการกาหนดมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ตาม (๓)
และระเบียบหรือประกาศตาม (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา ๗ (๒) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) การกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน
(๒) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน ตั้งแต่การจัดทา
การจัดเก็บ การจาแนกหมวดหมู่ การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ
และการทาลาย
(๓) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้ รวมทั้ง
มีการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรม
จากการใช้ข้อมูลได้
(๔) การกาหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและ
มีระบบบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด
(๕) การจัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ
อนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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มาตรา ๑๐ ให้สานักงานทาหน้าที่อานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พัฒ นารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย รวมทั้งรับผิด ชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และให้สานักงานดาเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จัดทาร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
และร่างมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
(๒) ประสานงาน แนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๗ (๓) และตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัด ทาตัวชี้วัด ดัชนีสนั บสนุ น
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑)
มาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๕ วรรคสาม เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๕) สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับ
ทั ก ษะความรู้ค วามสามารถของเจ้า หน้ าที่ ข องรัฐ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการปฏิ บั ติห น้า ที่แ ละดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบและ
ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ในกรณี ที่ ก ฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บใดก าหนดให้ ผู้ ขอรั บอนุ มั ติ อนุ ญ าต หรื อ
ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานของทางราชการ
ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อประกอบการพิจ ารณาหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ให้ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ดาเนินการ
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารหรือหลักฐานของราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบดังกล่าว ในการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ขอเอกสาร เว้นแต่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกล่าวกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า
ได้มีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว
มาตรา ๑๒ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่ วยงาน และดาเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ตามมาตรา ๘
(๑) จัด ทาข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและนาไปประมวลผลต่อไปได้
(๒) จัด ทากระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องทางานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน
ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรั ฐแห่งอื่นได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอานวยความสะดวกและการเข้าถึงของ
ประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
(๓) จั ด ให้ มี ร ะบบการช าระเงิ น ทางดิ จิ ทั ล อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง กรณี ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน
จากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงิน
ดังกล่าวแทนได้
(๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กาหนด
(๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
ของรั ฐ เพื่ อ ให้ มี ความพร้อมใช้ น่ า เชื่อ ถื อ และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่ างน้อยต้องจัด ให้ มี
ระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
(๖) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะบุค ลากรภาครั ฐให้ มี ความรู้ ความสามารถในการดาเนินงาน
ด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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(๗) ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การจัดทาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
กรณีห น่ ว ยงานของรัฐจะจัดทาข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของตน หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นซึ่งมีหน้าที่และอานาจรับผิดชอบในการจัดทาหรือ
รวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้เป็นข้อมูลหลักในเรื่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวจัด ให้ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลดิจิ ทัลนั้นระหว่างกันโดยไม่ จาต้องจั ด ท า
ข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจวางระเบียบในการดาเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทาและครอบครองตามที่
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน
มาตรา ๑๔ หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามมาตรา ๑๓ ต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ในหน้าที่และอานาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย
หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
มาตรา ๑๕ ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
(๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งกากับติดตามให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
(๓) จัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
(๔) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย
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มาตรา ๑๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง หากหน่วยงาน
ของรั ฐประสงค์ จ ะใช้ ข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลดั งกล่ าวในรู ปแบบข้ อมู ลดิ จิ ทั ลเพื่ อประโยชน์ ในการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน หน่ ว ยงานของรัฐนั้ น สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจาก
หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้
มาตรา ๑๗ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนาไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด ซึ่งต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การเข้าถึงข้อมูล
มาตรา ๑๘ เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสานักงานทาหน้าที่ในการประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา ๑๗ และเปิดเผยแก่ประชาชน
ให้ คณะกรรมการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลกาหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูล
ที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล
มาตรา ๑๙ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ส านั ก งานดาเนิน การให้ มีศู น ย์ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล กลาง
ตามมาตรา ๑๕ เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกินสองปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่จะมาดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นควรให้หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นใดทาหน้าที่แทนสานักงาน ให้เสนอแนวทางการดาเนินการ การโอนภารกิจ งบประมาณ
ทรัพย์สิน และหนี้ สิน ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรั ฐแห่งอื่นนั้นต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้า
และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ที่ผ่านมายังมิได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้อย่างเต็มที่ และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทา
บริการสาธารณะ และให้มีการบู รณาการฐานข้อ มูล ของหน่ว ยงานของรัฐทุก หน่วยงานเข้าด้ว ยกันเพื่ อให้
เป็นระบบข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สมควร
ให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทั ล อันจะนาไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทางานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

