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ขอ้คดิเบื้องตน้

ไม่ตอ้งตื่นตระหนก

กฎหมายฉบบันี้มไิดต้อ้งการมุง่ผลเลศิ แต่ตอ้งการเพยีงใหห้น่วยงานราชการ

น าวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสม์าใชอ้ย่างแทจ้รงิ - เป็นกฎหมาย ๐.๔ มิใช่กฎหมาย ๔.๐

มุ่งเนน้การอ านวยความสะดวกประชาชน



ความเป็นมา

คณะกรรมการพฒันากฎหมายไดด้ าเนินการจดัท าร่างกฎหมาย และส านกังานฯ ไดด้ าเนินการ

รบัฟงัความคดิเหน็ และวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากกฎหมาย

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่๓๐ ม.ีค. ๒๕๖๔ เหน็ชอบร่าง พรบ. และใหเ้สนอรฐัสภา

ทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภา มมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตักิารปฏบิตัริาชการทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. .... ดว้ยคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ๓๘๔ เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย ๐ งดออกเสยีง ๑



ท าไมกฎหมายฉบบัน้ีจงึพเิศษกว่ากฎหมายอืน่ ๆ ที่ผ่่าานมา

เป็นกฎหมายกลาง

นิยามค าวา่ “ขออนุญาต” และ “อนุญาต” ไวอ้ย่างกวา้ง (ในลกัษณะบทกวาด)

ขยายขอบเขตใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีอืน่ เช่น จดัส่งเอกสาร จ่ายค่าธรรมเนียม ฯลฯ ดว้ย

การขอยกเวน้ตอ้งด าเนินการผ่านหน่วยงานกลางเท่านัน้

ก าหนดใหต้อ้งท าทนัท ี(ดู ม. ๑๕ วรรคสาม, ม. ๒๐ วรรคสอง, ม. ๒๑ วรรคสาม)



ท าไมกฎหมายฉบบัน้ีจงึพเิศษกว่ากฎหมายอืน่ ๆ ที่ผ่่าานมา

ไมมุ่ง่ผลเลศิ แต่ตอ้งการเพยีงใหห้น่วยงานราชการ

น าวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสม์าใชอ้ย่างแทจ้รงิ

เป็นกฎหมาย ๐.๔ มใิช่กฎหมาย ๔.๐

มุ่งเนน้การอ านวยความสะดวกประชาชน



ประชาชนยืน่ค าขออนุญาต

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ม. ๗)

การแสดงใบอนุญาตดว้ย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ม. ๑๓, ๑๔)

การปฏบิตัริาชการทาง

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใน

หน่วยงาน (ม. ๑๕ – ๑๗)



ประชาชนยืน่ค าขออนุญาต

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ม. ๗)



ประชาชนยื่นค าขอทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขอบเขต

การขออนุญาตตามกฎหมายนี้ มคีวามหมายอย่างกวา้ง แทบจะรวมการตดิต่อราชการในทกุเรื่อง

Rule of thumb : ถา้ไมแ่น่ใจ ใหต้คีวามวา่เป็นการขออนุญาตตามกฎหมายนี้

ไมใ่ชก้บัการจดทะเบยีนทีต่อ้งด าเนินการเองเฉพาะตวั

ใชเ้ฉพาะกบั “การยืน่ค าขอ” “การจดัส่งหนงัสอื/เอกสาร” และ “การตอบกลบั”

ไมใ่ชก้บัเรื่องทีห่น่วยงานเป็นผูร้เิริ่มด าเนินการ



ประชาชนยื่นค าขอทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขัน้ตอน

หากหน่วยงานไดก้ าหนดวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่เตมิ ตาม ม. ๘ ผูย้ืน่ค าขอก็ตอ้งปฏบิตัิ

ตามวธิกีารทีก่  าหนดไวน้ ัน้ดว้ย

ตดิต่อโดยใชช่้องทางทีห่น่วยงานก าหนด (ม. ๑๐ + ๒๐ วรรคหนึ่ง)

ถา้ไม่ไดก้ าหนดไว ้จะติดต่อช่องทางใดกไ็ด ้

ที่หน่วยงานของรฐันั้นใชอ้ยู่ (ม. ๒๐ ว.สอง)

วธิทีี่งา่ยที่สดุ คือ อเีมล 

(ดูระเบยีบสารบรรณฯ ดว้ย)

หากสง่ผิ่าดที่ เจา้หนา้ที่ฯ มีหนา้ที่สง่ต่อ 

หรอืแจง้ใหป้ระชาชนทราบ



ประชาชนยื่นค าขอทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขัน้ตอน

ผูอ้นุญาตมหีนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทีร่าชการเป็นผูอ้อก (ม. ๙)

หากส่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไมต่อ้งส่งมากกวา่หน่ึงชดุ (ม. ๗ วรรคสาม)

ไมต่อ้งกรอกขอ้ความตามแบบ (แต่ขอใหม้ขีอ้มลูครบตามแบบ) (ม. ๗ วรรคสาม)

ไมต่อ้งลงนามรบัรองส าเนาเอกสาร (ม. ๗ วรรคสอง)



ประชาชนยื่นค าขอทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขัน้ตอน

เมือ่รบัค าขอมาแลว้ กม. มไิดก้ าหนดใหก้ารพจิารณาตอ้งด าเนินการดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หน่วยงานสามารถ

ด าเนินการตามข ัน้ตอนปกตไิด ้ซึง่รวมถงึการเรยีกให ้ปชช มาแสดงตวั หรอืเขา้รบัการทดสอบ ฯลฯ

ทัง้น้ี หากมีความจ าเป็นที่ตอ้งเรยีกส าเนาเอกสารที่หน่วยงานรฐัเป็นผู่าอ้อก

ใหห้น่วยงานฯ จดัท าส าเนาและรบัรองความถกูตอ้งเองโดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ย (ม. ๑๒)

ใหถ้อืวา่หน่วยงานฯ ไดร้บัค าขอตามวนัและเวลาทีค่  าขอฯ ไดเ้ขา้สู่ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานฯ 

เวน้แต่เป็นเวลานอกท าการ ใหถ้อืวา่ในรบัในวนัและเวลาท าการถดัไป (ม. ๑๐ วรรคหนึ่ง)

ในกรณีที่ประชาชนสง่ผิ่าดช่องทาง หากเจา้หนา้ที่ฯ พบเขา้ กต็อ้งสง่ต่อหรอืแจง้ใหป้ระชาชนทราบ (ม. ๑๐ วรรคสอง)



ประชาชนยื่นค าขอทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขัน้ตอน

ในการตอบกลบัประชาชน (ไมว่า่จะในข ัน้ตอนใด) กฎหมายใหต้อบกลบัดว้ยวธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นช่องทางทีป่ระชาชนใชต้ดิต่อมานัน้

ถา้ประชาชนไม่ไดแ้จง้มาในค าขอ

ว่าใหต้ดิต่อกลบัทางใด ตามตวับท 

ใหถ้อืว่าประชาชนตอ้งการใหต้ดิต่อ

กลบัในช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

แต่โดยความมุ่งหมาย ไม่ไดต้อ้งการ

ใหก้ระทบสทิธปิระชาชน หน่วยงาน

ควรถามใหแ้น่ใจว่าประชาชนตอ้งการ

ใหต้ิดต่อทางใด

ในกรณีที่ติดต่อกลบัทางอเีมล

หน่วยงานควรหาช่องทางติดต่อ

เพือ่ยนืยนัว่า ปชช. ไดร้บัอเีมลนั้น



ประชาชนยืน่ค าขออนุญาต

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ม. ๗)

การแสดงใบอนุญาตดว้ย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ม. ๑๓, ๑๔)

การปฏบิตัริาชการทาง

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใน

หน่วยงาน (ม. ๑๕ – ๑๗)



การแสดงใบอนุญาตดว้ย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ม. ๑๓, ๑๔)



การแสดงใบอนุญาตดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขอบเขต

ในกรณีของการแสดงใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผย กม. จะใชก้บัทกุกรณี

โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้

ในกรณีการแสดงใบอนุญาต/เอกสารส าคญัเมือ่เจา้หนา้ทีร่อ้งขอ 

จะไมใ่ชก้บับตัร ใบอนุญาต หรอืเอกสารส าคญัทีก่  าหนด “ยกเวน้” ไวใ้นกฎกระทรวง 

(ม. ๑๔)



การแสดงใบอนุญาตดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขัน้ตอน

กรณีกฎหมายใหเ้จา้พนกังานฯ มอี านาจขอตรวจสอบใบอนุญาตฯ ประชาชนสามารถแสดงใบอนุญาตหรือ

เอกสารหลกัฐานเป็นภาพทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ก็ได ้(ม. ๑๔)

ประชาชนทัว่ไปสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของใบอนุญาตผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทีห่น่วยงานตอ้งจดัเตรยีมไวไ้ด ้(ม. ๑๓ (๒))

กรณีกฎหมายก าหนดใหแ้สดงใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยประชาชนสามารถแสดงใบอนุญาต

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามทีห่น่วยงานประกาศก าหนดได ้(ม. ๑๓ (๑))



การแสดงใบอนุญาตดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์– ขัน้ตอน

กรณีกฎหมายใหเ้จา้พนกังานฯ มอี านาจขอตรวจสอบใบอนุญาตฯ ประชาชนสามารถแสดงใบอนุญาตหรือ

เอกสารหลกัฐานเป็นภาพทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ก็ได ้(ม. ๑๔)

หน่วยงานทีเ่ป็นผูอ้อกใบอนุญาตฯ ดงักลา่ว 

มหีนา้ทีต่รวจสอบขอ้มลูเอง วา่ขอ้มลู

ทีผู่ร้บัใบอนุญาตแสดง ตรงตามขอ้มลู

ทีห่น่วยงานจดัเก็บไวห้รอืไม่

หากหน่วยงานอืน่รอ้งขอมาใหต้รวจสอบ 

ไม่ว่าจะขอมาโดยวธิกีารปกตหิรอื

โดยวธิกีารอเิลก็ทรอนิกสก์็ตาม ก็ตอ้งตรวจสอบ

และแจง้ผลใหห้น่วยงานทราบ (ม. ๙, ๑๕)



ประชาชนยืน่ค าขออนุญาต

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ม. ๗)

การแสดงใบอนุญาตดว้ย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ม. ๑๓, ๑๔)

การปฏบิตัริาชการทาง

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใน

หน่วยงาน (ม. ๑๕ – ๑๗)



การปฏบิตัริาชการทาง

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใน

หน่วยงาน (ม. ๑๕ – ๑๗)



การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกสภ์ายในหน่วยงาน

การส่งเรื่องถงึกนัระหวา่งหน่วยงานของรฐั ระหวา่ง จนท. กบัหน่วยงาน ระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงาน

หรอื จนท. สามารถท าโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ถอืเป็นการชอบดว้ยกฎหมาย

และใชเ้ป็นหลกัฐานไดต้ามกฎหมาย (ม. ๑๕ วรรคหนึ่ง)

ในกรณีที ่กม. ก าหนดใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีฯ่ ตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นหนงัสือ หรอืเป็นเอกสาร 

หากไดท้  าโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามระบบทีห่วัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดแลว้ 

ถอืวา่ไดท้  าโดยชอบดว้ย กม. นัน้แลว้ (ม. ๑๖)

การจดัเก็บขอ้มลูตาม กม. วา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ครม. อาจมมีติ

ใหจ้ดัเก็บในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้(ม. ๑๗)



การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกสภ์ายในหน่วยงาน

ในกรณีที ่กม. ก าหนดใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีฯ่ ตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นหนงัสือ หรอืเป็นเอกสาร 

หากไดท้  าโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามระบบทีห่วัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดแลว้ 

ถอืวา่ไดท้  าโดยชอบดว้ย กม. นัน้แลว้ (ม. ๑๖)

เช่น ม. ๒๖ พรฎ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ – การส ัง่รราชการ

โดยปกติใหก้ระท าเป็นลายลกัษณะอกัษร ฯลฯ

ม. ๘ พรฎ วา่ดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ – การมอบอ านาจใหท้ าเป็นหนงัรสอื ฯลฯ



การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกสภ์ายในหน่วยงาน

ในกรณีที ่กม. ก าหนดใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีฯ่ ตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นหนงัสือ หรอืเป็นเอกสาร 

หากไดท้  าโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามระบบที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดแลว้ 

ถอืวา่ไดท้  าโดยชอบดว้ย กม. นัน้แลว้ (ม. ๑๖)

หน่วยงานจงึควรด าเนินการออกประกาศตาม ม. ๑๖ เพือ่ก าหนดวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัหินา้ทีฯ่ เพือ่รองรบัความชอบดว้ยกฎหมายของวธิกีารดงักลา่ว (เช่น รองรบัการส ัง่งานทางไลน ์ฯลฯ)

พจิารณาใหถ้กูตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิในกรณีราชการบรหิารส่วนกลาง ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณฯ



ขอบคณุ

กองพฒันากฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ dx.opdc.go.th
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