บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล

เหตุผล
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ขจัดความเหลื่อมล้าในสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นส้าคัญประการหนึ่งที่
จ้าเป็นต้องมีการปฏิรูปโดยให้มีการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้ าด้วยกัน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่าง
มากและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยต่างมีอุปกรณ์สื่อสาร
และมีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย แต่ส้าหรับการท้างานและการบริการภาครัฐที่ผ่านมากลับ
ยังไม่สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพและอ้านวยความสะดวกกับประชาชนซึ่งมี
ความพร้อมใช้งานเทคโนโลยีอยู่แล้วได้ ดังนัน เพื่อให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการ
ด้าเนิ นงานภาครัฐไปสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทัลที่ระบบการท้างานและข้อมูล สามารถเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานของรัฐได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรั บ บริ ก าร และสามารถตรวจสอบการด้ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้
จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี

-๒ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี ให้ ใช้บังคับตั งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี
“ดิ จิ ทั ล ” หมายความว่ า เทคโนโลยี ที่ ใช้ วิ ธี ก ารน้ า สั ญ ลั ก ษณ์ ศู น ย์ แ ละหนึ่ ง หรื อ
สัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทังปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ
หน่วยงานอิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุ คคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่
ด้าเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล
“ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
“ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการส้านักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี

-๓หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินีมีความมุ่งหมายเพื่อให้มีการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการน้า
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาใช้เป็ น เครื่องมือในการบริห ารงานภาครัฐ และการจัดท้าบริการสาธารณะ โดย
ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการข้ อ มู ล ภาครัฐ และการท้ างานให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอ้านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนและสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี
(๑) การน้ าเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ที่ เหมาะสมมาใช้ ในการบริห ารและการจัด ท้ าบริการ
สาธารณะในหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
คุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
(๒) การพั ฒ นามาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการท้างานของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ต่างๆ ให้ท้างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและน้าไปสู่
การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ
(๓) การสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัย ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของประชาชน ที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ
(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท้าและครอบครอง
ผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด้าเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก และ
สามารถน้าข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารรัฐบาลดิจิทัล โดยมี
มาตรการติดตาม ตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าในการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน
และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มาตรา ๖ เพื่ อให้ บ รรลุ วัตถุ ประสงค์ในการเป็ น รัฐ บาลดิจิทั ล ตามมาตรา ๕ และ
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี ให้หน่วยงานของรัฐต้องด้าเนินการอย่าง
น้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าและปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
ตามภารกิจให้ ส อดคล้องกับ วิธีการทางดิจิทัล และรองรับการบริห ารงานภาครัฐ ตามมาตรฐานและ
แนวทางเชื่อมต่อตามที่คณะกรรมการก้าหนด โดยต้องค้านึงถึงการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
เป็นส้าคัญ
(๒) จัดท้าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่รองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐอื่น รวมถึงจัดให้มีระบบเอกสารที่ท้าในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลและปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
(๓) จั ดให้ มี ระบบการพิ สู จน์และยืนยัน ตัวตนทางดิจิ ทัล รวมถึงระบบความมั่นคง
ปลอดภัยให้เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่คณะกรรมการก้าหนด

-๔(๔) จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการดิจิทัลจากประชาชน รวมทัง
น้ารายงานทางสถิติที่แสดงประสิทธิภาพการท้างานของหน่วยงาน มาพัฒ นาปรับปรุงกระบวนการ
ท้างานและการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานอย่างสม่้าเสมอ
(๕) ให้ มี ก ารทบทวนและประเมิ น แผนการด้ าเนิ น งาน นโยบาย และแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานปีละหนึ่งครังเป็นอย่างน้อย
มาตรา ๗ กรณีมีกฎหมายก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเอกสาร การพิสูจน์
และยืนยันตัวตน กระบวนการท้างานและการบริการของหน่วยงานของรัฐไว้โดยเฉพาะ หากหน่วยงาน
ของรัฐ ได้จั ดท้าเอกสาร จั ดท้าการพิสู จน์และยืนยันตัว ตน หรือจัดท้ ากระบวนการท้างานและการ
บริ ก ารด้ ว ยวิ ธี ก ารทางดิ จิ ทั ล ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก้ า หนดโดยพระราชบั ญ ญั ติ นี แล้ ว
ให้ถือว่าเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตนและกระบวนการท้างานและการบริการดังกล่าวมีผลโดย
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนันก้าหนดไว้
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการทางดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘ ในกรณี ที่พ ระราชบัญ ญั ตินีไม่บัญ ญั ติไว้ ให้ น้ากฎหมายว่าด้ว ยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี
หมวด ๒
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มาตรา ๙ เพื่อก้าหนดทิศทางการพัฒ นาประเทศให้ มีความชัดเจน สอดคล้องกัน
ระหว่ า งทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ และมี ก รอบการพั ฒ นาและแผนการด้ า เนิ น งานของประเทศ
ให้คณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่
เกี่ยวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อ มี การประกาศใช้แ ผนพั ฒ นารัฐ บาลดิจิ ทั ล แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก หน่ ว ย
ด้าเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และให้ส้านักงบประมาณตังงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด้าเนินการตามภารกิจที่ก้าหนดในแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล จัดท้าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิ จิทัล
โดยเร็ว และส่งให้ส้านักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ
มาตรา ๑๐ แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ตามมาตรา ๙ อย่างน้อยต้องประกอบด้ว ย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป้าหมาย ตัวชีวัด โครงการส้าคัญ วงเงินงบประมาณ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

-๕หมวด ๓
การจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล
มาตรา ๑๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท้าข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล
ดิจิ ทัล และต้องปรั บ ปรุงข้ อมูล ดิ จิ ทัล นั นให้ มี ข้อมู ล ที่เชื่อถือได้ มี ความสมบูรณ์ และสามารถใช้ได้
รวมทังมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐอื่นและน้าไปประมวลผลต่อได้
หากมีข้อมูลตามภารกิจหลักที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท้าไว้แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี
ใช้บั งคับ และข้อมู ล นันไม่ได้อยู่ ในรูป แบบข้อมูลดิจิทัล ให้ หน่วยงานของรัฐด้าเนินการแปลงข้อมูล
ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย
การจั ด ท้ า หรื อ แปลงข้ อ มู ล ในรู ป แบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด
มาตรา ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐใดจะจัดท้าข้อมูลดิ จิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยงาน หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้จัดท้าหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนันไว้แล้วไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมด ให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลดิจิทัลนันระหว่างกันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลก่อนท้าการจัดท้า
ข้อมูลขึนใหม่
มาตรา ๑๓ หน่ วยงานของรั ฐใดที่ต้องจัดท้ากระบวนการหรือการด้าเนินงานทาง
ดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการด้าเนินงานทาง
ดิจิทัลนันต้องท้างานร่วมกันได้ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด เพื่อให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นได้
มาตรา ๑๔ หากมีกฎหมายก้าหนดให้การบริการของหน่วยงานของรัฐต้องมีการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
ระบบการช้าระเงินทางดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย และสามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นให้
จัดเก็บเงินแทนหน่วยงานตนเองได้
กรณี หน่ วยงานของรัฐมีการจัดท้าบริการทางดิจิทัล ให้ ห น่วยงานนันก้าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายก้าหนดหรืออัตราที่ใช้
จัดเก็บอยู่ หรือยกเว้นการจัดเก็บ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการทางดิจิทัลของหน่วยงาน
ในกรณีที่ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน มิได้เป็น
ต้ น ทุ น ของการบริ ก ารภาครั ฐ แต่ เ ป็ น บริ ก ารต่ อ ประชาชน ให้ ค ณะกรรมการเสนอแนะต่ อ
ผู้รักษาการตามกฎหมายนันให้ด้าเนินการยกเลิก
มาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดย
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด

-๖หมวด ๔
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
หน่วยงานของรัฐต้องด้าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท้าและครอบครองกับ
หน่วยงานของรัฐอื่นผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก้าหนด โดยอย่างน้อยต้องค้านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
มาตรา ๑๗ ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติเพื่อรองรับและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท้าหน้าที่จัดท้า
นโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ รวมทังจัดท้าบัญชีข้อมูลภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อ มู ล ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค แก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ เพื่ อ ให้ ส ามารถแลกเปลี่ ย นและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
มาตรา ๑๘ หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างกัน
ตามมาตรา ๑๖ ต้องใช้ข้อมูลโดยสุจริต และไม่ด้าเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูล โดยมีเจตนา
เพื่อบิดเบือนข้อมูลดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการ
ป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท้าให้เสียหาย หรือถูกท้าลายโดยมิชอบหรือ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรา ๑๙ ให้ส้านักงานจัดท้าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เพื่อเชื่อมโยงไปยังบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด้าเนินการให้รองรับการ
เชื่อมโยงดังกล่าว เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
ปลอดภัยจากจุดเดียว
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก้าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต
หรือ ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารราชการที่หน่วยงานของ
รั ฐ ออกให้ แ ก่ ผู้ นั น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาหรื อ ด้ าเนิ น การ ให้ เป็ น หน้ าที่ ของผู้ มี อ้ า นาจอนุ มั ติ
อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนัน ที่จะต้องด้าเนินการให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ อ อกเอกสารราชการเช่ น ว่ า นั น ส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ ส้ า เนาเอกสารดั ง กล่ า วทางดิ จิ ทั ล มาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาหรือด้าเนินการ เพื่อประโยชน์แห่งการนี ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท้าส้าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่ขอเอกสาร
ความตามวรรคหนึ่ง หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถือ
ว่าได้มีการยื่นเอกสารมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานนันแล้ว

-๗มาตรา ๒๑ กรณีหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
ในความครอบครอง ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐอื่ น สามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล เพื่ อ น้ามา
วิเคราะห์หรือประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน
มาตรา ๒๒ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของ
รั ฐ ซึ่ ง มี ก ฎหมายอื่ น ก้ า หนดห้ า มมิ ให้ เปิ ด เผยนั น หากเป็ น การเปิ ด เผยโดยสุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี และ
เป็ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เท่ า ที่ จ้ า เป็ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในการ
ด้าเนินการตามอ้านาจและหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่
เปิดเผยข้อมูลไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนัน
มาตรา ๒๓ กรณี เกิ ด สถานการณ์ เร่ งด่ ว นฉุ ก เฉิ น หรือ อาจกระทบต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และจ้าเป็นต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยได้ ต ามกฎหมายระหว่ างหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค ณะกรรมการมี อ้ า นาจ
พิจารณาก้าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใน
กรณีนีได้
หมวด ๕
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถน้าข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ
ของประเทศ เว้นแต่ข้อมูลนันเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายก้าหนดมิให้มีการเปิดเผย
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท้าในรูปแบบและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก้าหนด และเพื่อประโยชน์ในการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ าถึงข้อมูล
ดังกล่ าว ให้ มี การจั ด ท้ าศู น ย์ ข้ อมู ล กลางของข้อมู ล เปิ ดภาครัฐ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จัด ส่ งหรือ
เชื่อมโยงข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาแสดงไว้ที่ศูนย์นี
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการก้าหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่
ต้องเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่าหน่ ว ยงานของรัฐ ใดมี การจั ด ท้ าและ
ครอบครองชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้ก้าหนด คณะกรรมการ
อาจประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐหรือรายชื่อชุดข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
นันที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนดก็ได้

-๘มาตรา ๒๗ บทบั ญ ญั ติ ในหมวดนี ไม่ ก ระทบถึ งข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี
กฎหมายอื่นก้าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น
หมวด ๖
คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล
มาตรา ๒๘ ให้ มี คณะกรรมการรัฐ บาลดิจิทั ล ประกอบด้วย นายกรัฐ มนตรี เป็ น
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ เป็ น กรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตังจ้า นวนไม่เกินหกคน ให้
ผู้อ้านวยการท้าหน้ าที่เลขานุ การของคณะกรรมการ และอาจแต่งตังผู้ ช่วยเลขานุการได้ตามความ
จ้าเป็น
หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เสนอคณะรัฐ มนตรีแต่ งตั งเป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทังการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด้ารงต้าแหน่งแทนผู้ที่ พ้นจากต้าแหน่งก่อน
วาระตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับ โทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้ าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่ เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือลูกจ้าง
ขององค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในต้าแหน่งกรรมการ
(๘) ไม่เป็ น ผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ บริห ารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

-๙มาตรา ๓๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่มีการแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
พ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตังกรรมการเพิ่มเติมหรือกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่าง
ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนต้าแหน่งที่ว่างนันด้ารงต้าแหน่ง
ได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่
เมื่อครบก้าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึนใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งอยู่ในต้าแหน่งเพื่อด้าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มี
การแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึนใหม่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสินสุดวาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ให้ด้าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ก่อนครบวาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตังอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๑ นอกจากการพ้ น จากต้ า แหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๓๐ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา ๑๐
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด้าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(๓) จัดท้ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัตินีก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
(๔) ก้าหนดหน่วยงานที่ท้าหน้าที่รับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม (๓)
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติ สั่งการหรือยับยังการด้าเนินการของหน่วยงาน
ใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๗) ก้ากับและติดตามการด้าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และ
ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ
(๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี หรือเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มี
กฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

- ๑๐ มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตราก่อนมี
ความจ้าเป็นต้องจัดท้าระบบบูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ้านาจ
เกี่ยวข้องกัน ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก้าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบจัดท้า
ระบบ
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๕ การประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด
มาตรา ๓๖ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ
ได้รับเบียประชุมหรือหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
มาตรา ๓๗ ให้ส้านักงานท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่ออ้านวยการ สนับสนุน และ
ส่ งเสริ มการด้าเนิ น งานเกี่ย วกับ การเป็ น รัฐ บาลดิจิทั ล และรับ ผิ ด ชอบงานธุรการและวิช าการของ
คณะกรรมการ และให้ส้านักงานมีอ้านาจหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี
(๑) จั ดท้าร่างแผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางที่คณะกรรมการก้าหนด และ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) บริห ารจั ดการศูน ย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กลางแห่ งชาติ และศูนย์ข้อมูล กลางของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
(๓) ส้ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัย เพื่อจัดท้าตัวชีวัด ฐานข้อมูล ดัชนี
สนับสนุนงานรัฐบาลดิจิทัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติ
การ แผนงาน รวมทังมาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(๕) หน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการก้าหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๘ ให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินีให้แล้วเสร็จภายใน
ห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี มี ผ ลใช้ บั งคั บ หากไม่ ส ามารถด้ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาดั งกล่ าว ให้ ห น่ ว ยงานนั นท้ า แผนเสนอคณะกรรมการเพื่ อ เสนอเรื่อ งต่ อ คณะรัฐ มนตรี
พิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียกเอกสารส้าเนาบัตร
ประชาชน ทะเบี ย นบ้ าน หนั งสือรับ รองนิ ติบุ คคล บัตรประจ้าตัวผู้ เสี ยภาษี หนังสื อรับรองการจด
ทะเบี ย นภาษี มูล ค่าเพิ่มจากบุ คคลที่ต้องการเป็ นผู้ ค้ากับ ภาครัฐ เว้นแต่บุคคลดังกล่ าวมิได้มีข้อมู ล
ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่

- ๑๑ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี ใช้ บั งคับ หากไม่ ส ามารถด้ าเนิ น การได้ ให้ รัฐ มนตรีรายงานเหตุผ ลที่ ไม่ อาจ
ด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ในกรณีคณะกรรมการเห็นว่าบริการของหน่วยงานของรัฐใดมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การบริห ารราชการแผ่ น ดิน และการบริการประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศก้ าหนดรายชื่ อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ระบบงาน และประเภทบริ ก ารที่ ให้ ด้ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี เร็ ว ก ว่ า
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๓๙ หากหน่วยงานของรัฐใดไม่สามารถด้าเนินการใดๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
นี ก้ า หนดไว้ ได้ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั นรายงานเหตุ ผ ลที่ ไม่ อ าจด้ า เนิ น การได้ แ ละจั ด ท้ า แผนการ
ด้าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาพร้อมทัง
อาจมี ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรับ ปรุ งหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ ระบบการด้ าเนิ น งานของ
หน่วยงานของรัฐนัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
................................................
นายกรัฐมนตรี

