
(ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  
พ.ศ. .... 

________________________ 

 

 โดยที่พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
และสามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และก าหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูล
ดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๓) ประกอบมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.  ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ในคราวการประชุมครั้งที่ .../.... วันที่...เดือน.......... พ.ศ. ...... จึงมีมติให้ออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ....” 

 ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 

 “ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได ้

  “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย
ต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้   

 “ชุดข้อมูล” หมายความว่า การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือน าข้อมูลมาจัดเป็นชุดให้
ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่ก าหนดไว้  



-๒- 

 

 “ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล” หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของ
ข้อมูลอื่น 

 “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า  ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐที่ส านักงาน 
จัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  

 “ผู้ใช้ข้อมูล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าใช้ข้อมูลซึ่งเปิดเผยบนศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ และใช้ข้อมูลภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 

 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 ข้อ ๓ หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
ต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้  

 ให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้ข้อมูล และส านักงาน มีหน้าที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ และต้องด าเนินการอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยอย่างน้อยต้องตรวจสอบ
คุณลักษณะของชุดข้อมูลที่จะน ามาเปิดเผยให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ความเป็นปฐมภูมิ ความเป็นปัจจุบัน 
เข้าถึงได้ง่าย อ่านได้ด้วยเครื่องมือในทางดิจิทัล ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่จ ากัดสิทธิ์ ไม่มีลิขสิทธิ์ คงอยู่ถาวร และไม่มี
ค่าใช้จ่าย  

 ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยอย่างน้อย
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพ่ือประเมินและพัฒนาการด าเนินงาน 
โดยวัดผลของกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

 ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินกระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลโดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(ก) ระบุชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีประโยชน์ต่อการน าไปต่อยอดนวัตกรรม หรือ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

(ข) ส ารวจชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และรวบรวมชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากภารกิจและ
การด าเนินงาน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล  

(ค) จัดเตรียมชุดข้อมูลให้มีคุณภาพและอยู่ในรูปแบบข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยต้อง
ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีความสอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขชุดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือตามมาตรฐานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด   



-๓- 

 

(ง) จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล และตรวจสอบชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือในทางดิจิทัล รวมทั้งต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอ่ืนใดของ
ชุดข้อมูลนั้นด้วย 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่จะน ามาเปิดเผยว่า ชุดข้อมูลที่จะน ามาเปิดเผยนั้น  
มีประโยชน์ มีคุณค่า และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล  

(ข) เตรียมการเปิดเผยชุดข้อมูล โดยต้องมีการก าหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภาครัฐ
อย่างน้อยตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และแปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิดภาครัฐ  
ด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล 

(ค) เปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ หรือจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ พร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 
และจัดท ากระบวนการอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลทีไ่ด้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนที่จะเปิดเผย 

(ง) จัดท าแผนการปรับปรุงชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ โดยต้องก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงชุดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

 ข้อ ๗ ให้ส านักงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือต่อยอดพัฒนา
นวัตกรรม โดยประสานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล  

 ข้อ ๘ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐต้องจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และผู้ใช้ข้อมูล ได้สะท้อนความต้องการหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

 ข้อ ๙ ในการด าเนินการตามประกาศนี้ ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ใช้ข้อมูลด าเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐตามท่ีส านักงานก าหนด 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐตามท่ีส านักงานก าหนด 

   

  ประกาศ ณ วันที่...................... 

 

            (.............................................) 
        ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   


