
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กองพัฒนำกฎหมำย
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ท ำไมต้องมีกฎหมำยนี้?

เจ้ำหน้ำที่รัฐไม่มีควำมม่ันใจ
ในกำรน ำกฎหมำยเกี่ยวกับ
ดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
มำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร

กระบวนกำรท ำงำนของ
ภำครัฐที่อยู่บนพื้นฐำนของ
กระดำษ สร้ำงภำระให้แก่
ประชำชนเกินสมควร
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ควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำ

❑ ก ำหนดนโยบำยและหลักกำรให้บริกำรประชำชน
ด้วยเทคโนโลยี ไว้ในรัฐธรรมนูญ (มำตรำ 258 ข. (1))

❑ ยุทธศำสตร์ชำติ

❑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

❑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และ 13

❑ พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ + พรฎ.ธุรกรรมภำครัฐฯ และ พรบ.รัฐบำลดิจิทัล, 

❑ มติ ครม.



ให้กำรอนุมัติอนุญำต กำรจดทะเบียน
กำรแจ้งตำมกฎหมำยต่ำง ๆ  
สำมำรถด ำเนินกำร
โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ย 
โดยถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร
โดยชอบด้วยกฎหมำยนั้นแล้ว

ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ
ทั้งภำยในและภำยนอก 

ต้องสำมำรถกระท ำโดยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 ธันวำคม 2563
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คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะต้องจัดให้มี “กฎหมำยกลำงที่เปลี่ยนกำรท ำงำนของภำครัฐ
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล” โดยต้องมีหลักกำรส ำคัญอย่ำงน้อย 2 ประกำร ได้แก่

ประกำรที่ ประกำรท่ี

1 2
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ขจัดอุปสรรคทำงข้อกฎหมำย

ของกำรด ำเนินงำนภำครัฐ

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

อ ำนวยควำมสะดวกแก่

ประชำชน ไม่ต้องเดินทำง 

ไม่ต้องรอคิว ประหยัด

เวลำ/ค่ำใช้จ่ำย

เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็ว 

ควำมประหยัด และควำมโปร่งใส

ตรวจสอบได้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส่งหนังสือ/เอกสำรถึงทันที 

ลดค่ำกระดำษ-ไม่ต้องส่งไปรษณีย์
สร้ำงควำมโปร่งใส

ลดกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบ

ในวงรำชกำร

อ ำนวยกำรปฏิบัติตำม 

Social Distancing ในยุค

โควิด ลดกำรพบปะ/สัมผัส 

ตำมแนวทำง New Normal

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน (competitiveness) 

ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกสฯ์



หัวใจ คือ 
ประชำชนสะดวกสบำย

รำชกำรท ำงำนง่ำย
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พระราชบญัญติัการปฏิบติัราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2565



สำระส ำคญั

1. กำรรับรองผลทำงกฎหมำยของกำรติดต่อ
รำชกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์

2. กำรรับรองและสง่เสริมกำรใช้เอกสำร
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3. ขอบเขต และกลไกขับเคลื่อน 
Digital Transformation
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พระราชบญัญติัการปฏิบติัราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2565



สำระส ำคัญ : 1. กำรรับรองผลทำงกฎหมำยของกำรติดต่อรำชกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์

• การใด ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาต ผู้ขออนุญาตจะเลือกยื่นค าขอ
อนุญาตดังกล่าวรวมถึงน าส่งเอกสารหลักฐานหรือส าเนาเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขออนุญาตต่อผู้อนุญาตโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือ
ว่าการยื่นค าขออนุญาตนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ แล้ว 

• เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่รับการขออนุญาตนั้นเพียงเพราะเหตุที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่น
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ (มาตรา 7)
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พระราชบญัญติัการปฏิบติัราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2565



สำระส ำคัญ : 1. กำรรับรองผลทำงกฎหมำย (ต่อ) - ใช้บังคับกับอะไรบ้ำง? 

• “ขออนุญาต” หมายถึง ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ ขอจดทะเบียน ขอขึ้น
ทะเบียน ขอแจ้ง ขอจดแจ้ง ขออาชญาบัตร ขอการรับรอง ขอความเห็นชอบ ขอ
ความเห็น ขอให้พิจารณา ขออุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือร้องเรียน ขอให้ด าเนินการ 
ขอรับเงิน ขอรับสวัสดิการ และขอรับบริการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 5)

• การจัดส่งหนังสือ รายงาน เอกสาร หรือข้อมูล และการจ่ายเงินค่าค าขออนุญาต 
ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดให้แก่ทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐด้วยโดยอนุโลม (มาตรา 7 วรรคสี่)

เห็นได้ว่า เจตนารมณ์มุ่งหมายให้ครอบคลุมการติดต่อราชการทุกประเภท!
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สำระส ำคัญ : 1. กำรรับรองผลทำงกฎหมำย (ต่อ) – ข้อยกเว้น

• การจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องด าเนินการเองเฉพาะตัว 
ไม่ว่าจะเป็นการสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม

• การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

• การอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง                                       (มาตรา 7 วรรคห้า)



สำระส ำคัญ : 1. กำรรับรองผลทำงกฎหมำย (ต่อ) – ผลต่อประชำชน

• ไม่ต้องลงนามรับรองส าเนาเอกสารหลักฐานที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

• กรณีกฎหมายก าหนดแบบไว้ การยื่นค าขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมี
ข้อความตรงตามแบบ ให้ถือว่ายื่นถูกต้องตามแบบนั้นแล้ว

• กรณีที่กฎหมายหรือกฎก าหนดให้ยื่นหรือส่งเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด การส่งโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าครบจ านวนแล้ว (มาตรา 7 วรรค 2-3)
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย (ต่อ) – กำรเตรียมกำรของภำครัฐ
• ครม. ก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้และปฏิบัติให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงถึงกันได้ 
(มาตรา 6)

• ผู้อนุญาตจะก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 
แต่ต้องเป็นไปเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขออนุญาต หรือเพื่อการยืนยันตัวตน โดยไม่
เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ขออนุญาตเกินจ าเป็น (มาตรา 8)

• การตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้ขออนุญาตยื่น ให้เป็นหน้าที่
ของผู้อนุญาตที่จะติดต่อกับส านักทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
เพื่อด าเนินการตรวจสอบ และให้นายทะเบียนตรวจสอบและแจ้งผลโดยพลัน (มาตรา 9)
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย – กำรติดต่อหรือส่งเอกสำร
• ค าขออนุญาตหรือการติดต่อที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ทางช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนด ให้ถือว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นั้น
ได้รับตามวันและเวลาที่ค าขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นั้น เว้นแต่เป็นวันหรือเวลานอกท าการ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับในวันและเวลาท าการถัดไป

• ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเรื่องไม่มีหน้าที่หรืออ านาจที่จะด าเนินการได้ ให้ส่งเรื่อง
ต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่
ต่างหน่วยงานกัน จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
โดยตรงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้น   
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย – กำรติดต่อหรือส่งเอกสำร

• ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขออนุญาตหรือติดต่อกับผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของ
รัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐานใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น ให้ท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ระบุไว้
เป็นประการอื่น (มาตรา 11)

• หมายเหตุ ถึงแม้กฎหมายจะ set ค่า default ไว้ แต่ประชาชนสามารถแจ้งขอรับ
การติดต่อกลับด้วยวิธีการใดก็ได้ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย – กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำน

• ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันหรือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ  ถ้าได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้วให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและใช้ เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย 
(มาตรา 15 วรรคหนึ่ง)

• ข้อยกเว้น หากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้เป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ โดยต้อง
ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และระยะเวลาที่จะยกเว้นให้
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย – กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำน

• ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือค าสั่งก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
จัดท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดแล้ว
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือค าสั่งนั้น
แล้ว (มาตรา 16)
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย – กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำน

ตัวอย่ำงกฎหมำยที่ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องท ำเป็นหนังสือหรือเอกสำร

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

มำตรำ 26 กำรสั่งรำชกำรโดยปกติให้กระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการ
ด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้
ปฏิบัติราชการตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้
อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย
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สำระส ำคัญ : 1. การรับรองผลทางกฎหมาย – กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำน

ตัวอย่ำงกฎหมำยที่ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องท ำเป็นหนังสือหรือเอกสำร

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. 2550

มำตรำ 8 กำรมอบอ ำนำจให้ท ำเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้
ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้...

มำตรำ 17 ในการมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในส่วนราชการต่างกระทรวง 
เว้นแต่กรณีการมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด…ให้กระท าได้เมื่อมีการท าบันทึกความ
ตกลงระหว่างส่วนราชการที่มอบอ านาจและที่รับมอบอ านาจแล้ว และกำรมอบอ ำนำจนั้นต้อง
ท ำเป็นหนังสือ...
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สำระส ำคัญ : 2. การรับรองและส่งเสริมการใช้เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

• รับรองผลทำงกฎหมำยให้กำรแสดงใบอนุญำตโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถ
กระท ำได้โดยชอบ แต่ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนด (มาตรา 13 
(1)) กล่าวคือ ไม่จ าต้องแขวนใบจริง (กระดาษ) ไว้ที่ฝาผนังแล้ว

• กรณีที่กฎหมำยบัญญัติให้เจ้ำพนักงำนมีอ ำนำจตรวจสอบใบอนุญำตหรือ
เอกสำรหลักฐำนอื่นใดที่หน่วยงำนของรัฐออกให้  ผู้มีหน้ำที่ต้องแสดง
จะแสดงใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนนั้นเป็นภำพทำงอิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้  ทั้งนี้  เว้นแต่บัตร ใบอนุญาต 
หรือเอกสารส าคัญที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 14)
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สำระส ำคัญ : 2. การรับรองและส่งเสริมการใช้เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

• รับรองบรรดำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้
เป็นหลักฐำนได้ตำมกฎหมำย ผู้ใดจะปฏิเสธเอกสารดังกล่าวด้วยเหตุที่อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มิได้  ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเร็ว (มาตรา 15 วรรค 2-3)

• ข้อมูลข่ำวสำรรำชกำรและเอกสำรของหน่วยงำนของรัฐซึ่งต้องจัดเก็บตำม
กฎหมำยหรือกฎระเบียบ คณะรัฐมนตรีจะมีมติ ให้จัด เก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ส่วนต้นฉบับให้ส่งมอบกรมศิลปากรตามระเบียบ (มาตรา 17)
กล่าวคือ ครม. มีมติเมื่อไหร่ ไม่ต้องไปเช่าโกดังเพื่อเก็บกระดาษเป็นลังๆ แล้ว
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สำระส ำคัญ : 2. การรับรองและส่งเสริมการใช้เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

• ก ำหนดหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐผู้อนุญำตให้ต้องเปิดเผยข้อมูลกำรอนุญำต
ทั้งหมดให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบผ่ำนช่องทำงอิ เล็กทรอนิกส์ได้
โดยสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย การเปิดเผยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการ
ที่ปรากฏอยู่ในใบอนุญาต และต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลา (มาตรา 13 (2))

• กำรจัดท ำและเผยแพร่รำชกิจจำนุเบกษำให้ท ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
กำรตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือกระดำษ  ทั้งนี้ สลค. ยังคงมีหน้าที่จัดท าส าเนาให้
ประชาชนที่ต้องการ โดยคิดค่าใช้จ่ายได้ตามสมควร (มาตรา 18)
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ

• ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วย เว้นแต่ (มาตรา 4 และบทนิยามในมาตรา 5)

(1) รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
(2) หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ
(3) หน่วยงานของรัฐในฝ่ายตุลาการ
(4) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(5) องค์กรอัยการ และ
(6) หน่วยงานอื่นของรัฐที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

• ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติฯ ที่ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
เว้นแต่ (1) รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด (2) หน่วยงาน
ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ (3) หน่วยงานของรัฐในฝ่ายตุลาการ (4) องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ (5) องค์กรอัยการ และ (6) หน่วยงานอื่นของรัฐที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง นั้น

• อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่จะใช้ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้แก่หน่วยงำนตำม (2) (3) (4) 
หรือ (5) ข้ำงต้น ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว
จะก ำหนดให้ใช้แก่หน่วยงำนนั้นทั้งหมดหรือบำงหน่วยงำนหรืองำนบำง
ประเภทก็ได้ (มาตรา 4 วรรคสอง)
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ

• กรณีหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ในบังคับพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 ด้วยนั้น ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตำม
หมวด 4 ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (มำตรำ 35) แห่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติก าหนดเป็นอย่างอื่น (มาตรา 3)

• ขอบเขตของการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก 
“การอนุญาต” ให้หมายความรวมถึง ออกใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียนขึ้น
ทะเบียน รับแจ้ง รับจดแจ้ง ออกอาชญาบัตร รับรอง เห็นชอบ ให้ความเห็นแจ้งผล
การพิจารณา แจ้งผลการด าเนินการ จ่ายเงิน ให้ได้รับสวัสดิการ และให้บริการอื่นใด
แก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐด้วย (บทนิยามในมาตรา 5)
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

พระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดกลไกเร่งรัดขับเคลื่อน เช่น

• หน่วยงำนกลำงทั้ง 4 (ส ำนักงำน ก.พ.ร. สคก. สพธอ. สพร.) ต้องร่วมกัน
จัดท ำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรำ 6 เสนอคณะรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 240 วัน ข้อเสนอดังกล่าวต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงถึงกันโดยสามารถใช้
อุปกรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้และประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

พระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดกลไกเร่งรัดขับเคลื่อน เช่น

• หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐต้องประกำศก ำหนดช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
ประชำชนติดต่อรำชกำร รวมทั้งก ำหนดระบบส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดตามมาตรา 6 (มาตรา 19 – 20)
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

พระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดหน่วยงำนติดตำมเร่งรัด โดยให้ ครม. ก ำหนดหน่วยงำนของรัฐ
หน่วยงำนหนึ่งให้ท ำหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 22)

• ติดตำมเร่งรัดให้หน่วยงำนของรัฐต่ำงๆ ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุก 60 วันว่าหน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ด าเนินการ พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

• ให้หน่วยงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่แจ้งเตือนหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยให้ทรำบถึงหน้ำที่ใน
กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการ โดยให้แจ้งเตือน
ทุก 15 วัน

(มติ ครม. 18 ต.ค. 2565 ก าหนดให้ “ส านักงาน ก.พ.ร.” เป็นหน่วยงานตาม ม.22)
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

• กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้
สำมำรถสืบค้นทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (มาตรา 23)

• กรณีมีความจ าเป็นที่ผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐต้องมีส าเนาเอกสารหลักฐาน
ที่หน่วยงานของรัฐใด ๆ เป็นผู้ออกให้แก่ผู้ขออนุญาต เมื่อผู้ขออนุญาตได้น าเอกสาร
หลักฐานต้นฉบับมาแสดงแล้ว ให้หน่วยงำนของรัฐนั้นมีหน้ำที่จัดท ำส ำเนำและ
รับรองควำมถูกต้องของส ำเนำนั้นเองโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ และจะอาศัยเหตุที่ต้องจัดท าส าเนามาเป็นข้ออ้างในความล่าช้ามิได้ (มาตรา 12)
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

ตัวอย่ำงกฎหมำยอื่นที่มีกลไกใกล้เคียงมำตรำ 12
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษำยน 2560
ข้อ 17 ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือผู้ยื่นขอ
จดทะเบียนหรือจดแจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ
ด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือ
รับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนา
เอกสารนั้น ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจ้ง
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สำระส ำคัญ : 3. ขอบเขต กลไกขับเคลื่อน และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ

ตัวอย่ำงกฎหมำยอื่นที่มีกลไกใกล้เคียงมำตรำ 12
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

มำตรำ 11 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบและช่องทาง
ดิจิทัล ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือผู้ยื่นขอจด
ทะเบียนหรือจดแจ้ง ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานของทางราชการที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งนั้น ด าเนินการให้
หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารหรือหลักฐานของราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณา ในการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่ขอเอกสาร เว้นแต่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ดังกล่าวก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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1. ประกำศช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับประชำชน
ติดต่อหรือยื่นค ำขอต่ำงๆ (ม.10 ว.1) เช่น website, 
email, applications  หรือแม้กระทั่ง Line, Facebook 
Messenger ฯลฯ ที่หน่วยงำนยอมรับหรือประชำชนสะดวก

รวมทั้งกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีหน้ำที่รับเรื่อง
ทำงช่องทำงต่ำง ๆ ที่ประกำศออกไปดังกล่ำว

2. เตรียมระบบ/ขั้นตอนกำรออกเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ม.11) 
รวมทั้งกำรจัดให้มีทำงเลือกรับรูปแบบเอกสำร ให้แก่ประชำชน

3. ออกค ำสั่งก ำหนดระบบส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
(ม.16)

เชิงระบบ แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรัฐ
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4. ตรวจสอบเรื่องที่ไม่สำมำรถรับค ำขอหรือกำรติดต่อ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ม.7 ว.ท้ำย)

5. ตรวจสอบว่ำเอกสำรใดไม่สำมำรถให้แสดงเป็น
ภำพทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ม.14)

6. ตรวจสอบใบอนุญำตในควำมรับผิดชอบว่ำมีกรณีท่ีกฎหมำยให้ต้องแสดงไว้
โดยเปิดเผย ณ สถำนประกอบกำรหรือไม่ เพ่ือ
6.1 ประกำศก ำหนดรูปแบบกำรแสดงโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ม.13 (1))
6.2 กำรเตรียมกำรเปิดเผยข้อมูลกำรอนุญำต เช่น จัดท ำฐำนข้อมูลออนไลน์ 
หรือทำงเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้โดยสะดวก (ม.13 (2))

ด้ำนข้อกฎหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรัฐ
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7. หน้ำที่ในกำรรับตรวจสอบข้อมูลบัตรประชำชน
และแจ้งผลตอบกลับทันทีทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ม.9)

7. กำรท ำส ำเนำเอกสำรรำชกำรให้ผู้มำติดต่อ
ที่หน่วยงำน (ม.12)

8. แจ้งเวียนให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบเกี่ยวกับเรื่อง
8.1 เอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นหลกัฐำนทำงกำรเงินได้ (ม.15)
8.2 กำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสำร (ม.17)
8.3 กำรส่งต่อเรื่องที่ประชำชนย่ืนหรือติดต่อมำทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยผิดหลง (ม.10 ว.2)
8.4 กำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบสำรบรรณ โดยเฉพำะภำคผนวก 7

ควำมรู้ควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที/่บุคลำกร แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรัฐ
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9. จัดเตรียมระบบและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรำ 9
เช่น กำรจัดให้มีช่องทำงเฉพำะส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในกำรติดต่อประสำนมำเพ่ือขอให้ส ำนักทะเบียนกลำง
ตรวจสอบควำมถูกต้องและมีผลของบัตรประชำชน

10. ฝึกอบรมและจัดเตรียมเจำ้หน้ำที่ที่มีควำมเชีย่วชำญ
ส ำหรับปฏิบัติงำนตำม 1. เนื่องจำกกฎหมำยบัญญัติให้ท ำกำร
ตรวจสอบและแจ้งผลโดยพลันทำงอิเลก็ทรอนิกส์

11. ประสำนหน่วยงำนอื่น ๆ ภำยในกรมกำรปกครอง
เพื่อทรำบโดยทั่วกัน ถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ 
ในควำมรับผิดชอบของส ำนัก/กอง/ศูนย์ ฯลฯ นั้น ๆ

กรณีเฉพำะส ำหรับกรมกำรปกครอง แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรัฐ



สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
dx@opdc.go.th

ดูเอกสำรเพิ่มเติม
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