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การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง หรือสัญลักษณ์อ่ืน

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพ่ือใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
  

มาตรา ๔  เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=834104&ext=htm#_ftn1


หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการ
บริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 

(๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการท างานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีความมั่นคง
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเกิดการพัฒนาการ
บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการ
ปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
รัฐ และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 

(๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้
เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง
พัฒนาให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ 

  

มาตรา ๕  ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด าเนินงานของประเทศโดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง 

ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเก่ียวข้อง
กันจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได ้

เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแผน
ดังกล่าวและต้องจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้ส านักงานทราบด้วย 

  

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 



(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
กรรมการ 

(๓) กรรมการอ่ืนจ านวนห้าคน ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละหนึ่งคน เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

กรรมการตาม (๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับมอบหมาย ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุไม่ว่าด้วยประการใด ๆ อันท าให้ไม่มีกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ใน
ต าแหน่งใด ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการ
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังมิได้
ก าหนดเกี่ยวกับการประชุมในเรื่องใด ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนพัฒนารฐับาลดิจิทัลตามมาตรา ๕ ต่อคณะรัฐมนตร ี

(๒) จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการด าเนินการให้เป็นไป
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ก าหนดมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ วรรคสอง และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณายกเว้น
หรือลดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้ 



(๗) ก ากับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการใน
แผนดังกล่าว 

(๘) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ 

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม (๑) และการก าหนดมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์
ตาม (๓) และระเบียบหรือประกาศตาม (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

มาตรา ๘  ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา ๗ (๒) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกข้ันตอน 

(๒) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน ตั้งแต่การจัดท า 
การจัดเก็บ การจ าแนกหมวดหมู่ การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ 
และการท าลาย 

(๓) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้ รวมทั้งมีการวัดผลการ
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลได้ 

(๔) การก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและมี
ระบบบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด 

(๕) การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

  

มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ
อนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

  

มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานท าหน้าที่อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล และให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ก าหนดและร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 



(๒) ประสานงาน แนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) 
และตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) 
มาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๓) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๕ วรรคสาม เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๕) สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบ
เบ็ดเสร็จตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

  

มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้
ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานของทางราชการที่หน่วยงานของรัฐออก
ให้ เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออก
ใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารหรือหลักฐาน
ของราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกล่าว  ในการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่ขอเอกสาร เว้นแต่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกล่าวก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า
ได้มีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว 

  

มาตรา ๑๒  เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ในระดับหน่วยงาน และด าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา ๘ 

(๑) จัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 

(๒) จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนที่เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 



(๓) จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากประชาชนจาก
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้จัดเก็บเงินดังกล่าวแทนได้ 

(๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความ
สะดวกในการบริการประชาชน ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลก าหนด 

(๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มีความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีระบบ
ป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ 

(๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานด้าน
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๗) ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องจัดให้มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

การจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

กรณีหน่วยงานของรัฐจะจัดท าข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของตน หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนซึ่งมีหน้าที่และอ านาจรับผิดชอบในการจัดท าหรือรวบรวมข้อมูล
ดิจิทัลนั้นไว้เป็นข้อมูลหลักในเรื่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกันโดยไม่จ าต้องจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด โดย
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจวางระเบียบในการด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

  

มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท าและครอบครองตามที่หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน 

  

มาตรา ๑๔  หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามมาตรา ๑๓ ต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ในหน้าที่และอ านาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผยหรือ
โอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 

  

มาตรา ๑๕  ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 



(๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งก ากับติดตามให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

(๓) จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 

  

มาตรา ๑๖  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง หากหนว่ยงานของ
รัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครอง
เพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ 
  

มาตรา ๑๗  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้  ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 
ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 

  

มาตรา ๑๘  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส านักงานท าหน้าที่ในการประสานงานให้
หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา ๑๗ และเปิดเผยแก่ประชาชน 

ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่
เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล 

  

มาตรา ๑๙  ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานด าเนินการให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางตาม
มาตรา ๑๕ เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกินสองปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐที่จะมาด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง  ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนใดท าหน้าที่
แทนส านักงาน ให้เสนอแนวทางการด าเนินการ การโอนภารกิจ งบประมาณ ทรัพย์สินและหนี้สิน ภาระผูกพัน 
และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

  

มาตรา ๒๐  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าและเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถชีีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่าน
มายังมิได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่าง
เต็มที่ และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบ
ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สมควรให้มี
กฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และเพ่ือยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน าไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท างานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ปุณิกา/ธนบดี/จัดท า 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  

ปริญสินีย์/ตรวจ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๗ ก/หน้า ๕๗/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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