
ร่างฯ ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตรวจพิจารณาแล้ว 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เหตุผล 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  
มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๑) บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
แต่บทบัญญัตขิองกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการอนุญาต การให้บริการ หรือการใหส้วัสดิการแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชน 
มีภาระและต้นทุนในการติดต่อกับภาครัฐที่สูงเกินสมควร เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมควรมีกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือส่งเสริมใหก้ารทำงานและการให้บริการของภาครัฐสามารถ 
ใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง  
และมาตรา ๒๑ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว การปฏิบัติราชการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย  

ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
องค์กรอัยการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่กำหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่หน่วยงานของรัฐ 
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอัยการ  
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดให้ใช้แก่องค์กร
ดังกล่าวทั้งองค์กรหรือบางหน่วยงาน หรืองานบางประเภทก็ได ้
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มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค

และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐอ่ืนทุกหน่วย  
แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 

“ขออนุญาต” หมายความรวมถึง ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ  
ขอจดทะเบียน ขอขึ้นทะเบียน ขอแจ้ง ขอจดแจ้ง ขออาชญาบัตร ขอการรับรอง  
ขอความเห็นชอบ ขอความเห็น ขอให้พิจารณา ขออุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือร้องเรียน  
ขอให้ดำเนินการ ขอรับเงิน ขอรับสวัสดิการ และขอรับบริการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 

“อนุญาต” หมายความรวมถึง ออกใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน  
ขึ้นทะเบียน รับแจ้ง รับจดแจ้ง ออกอาชญาบัตร รับรอง เห็นชอบ ให้ความเห็น  
แจ้งผลการพิจารณา แจ้งผลการดำเนินการ จ่ายเงิน ให้ได้รับสวัสดิการ และให้บริการ 
อื่นใดแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีประสิทธิภาพ ให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้และปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงถึงกันได ้

 
มาตรา ๗  บรรดาการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต 

ต่อผู้อนุญาต ผู้ขออนุญาตจะเลือกยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวรวมถึงนำส่งเอกสารหลักฐาน 
หรือสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตต่อผู้อนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ และให้ถือว่าการยื่นคำขออนุญาตนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ แล้ว  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธไม่รับการขออนุญาตนั้นเพียงเพราะเหตุที่ 
ผู้ขออนุญาตได้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ 

สำเนาเอกสารหลักฐานที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ส่งไม่ต้องลงนามรับรอง 

ในกรณีที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
กำหนดให้การย่ืนคำขออนุญาตต้องทำตามแบบ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนด   
การที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อความตรงตาม
แบบนั้น ๆ แล้ว ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขออนญุาตตามแบบ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ตามที่กำหนดนั้นแล้ว และในกรณีที่กฎหมายหรือกฎดังกล่าวกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องยื่น
หรือส่งเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด การส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ 
ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นหรือส่งครบจำนวนแล้ว 



๓ 
 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การจัดส่งหนังสือ รายงาน เอกสาร  
หรือข้อมูล และการจ่ายเงินค่าคำขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าปรับ หรือเงินอื่นใด
ให้แก่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยโดยอนุโลม 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องดำเนินการเองเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการสมรส 
การหย่า การรับบุตรบุญธรรม หรือการอื่นทำนองเดียวกัน รวมทั้งการขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่โดยลักษณะของบัตรหรือ
เอกสารนั้นผู้ขอจำเป็นต้องไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ หรือการอื่นใดที่กำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายในเร่ืองนั้น 
จะกำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายนั้น 

 
มาตรา ๘  ในการดำเนินการตามมาตรา ๗ ผู้อนุญาตจะกำหนดวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ แต่ต้องเป็นไปเพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ขออนุญาต หรือเพื่อการยืนยันตัวตน โดยประชาชนสามารถเข้าถึง 
และใช้ไดโ้ดยสะดวกและทัว่ไป และไม่เป็นการเพ่ิมภาระแก่ผู้ขออนุญาตเกินจำเป็น 

การยืนยันตัวตนตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดให้ต้องยืนยันด้วยวิธีอื่น 
นอกจากการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก็ได้ ถ้าวิธีอื่นดังกล่าว 
จะเป็นการสะดวกแก่ประชาชนย่ิงขึ้น 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้อนุญาตประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง

ของบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ขออนุญาตยื่นหรือแสดงต่อผู้อนุญาต ให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้อนุญาตที่จะติดต่อกับสำนักทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ และให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง 
ที่จะตรวจสอบและแจ้งผล  ทั้งนี้ ให้กระทำโดยพลันโดยผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การดำเนินการดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๑๐  บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่ง 

หรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 
ได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเร่ืองตามวรรคหนึ่งไม่มีหน้าที่หรืออำนาจ
ที่จะดำเนินการได้ ให้ส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง แต่ถ้าเป็นกรณีที่
เจ้าหน้าของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่ต่างหน่วยงานกัน จะแจ้งให้ผูข้ออนุญาตหรือผู้ติดต่อ 
ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อ
ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตไดย้ื่นคำขออนุญาตหรือติดต่อกับ 

ผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การติดต่อหรือออก
เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น ให้ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ผู้นั้น 
จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในการย่ืนคำขออนุญาตหรือในการติดต่อ 

 
มาตรา ๑๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๗  ในการดำเนินการพิจารณาอนุญาต 

หากมีความจำเป็นที่ผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐต้องมีสำเนาเอกสารหลักฐานที่
หน่วยงานของรัฐใด ๆ เป็นผู้ออกให้แก่ผู้ขออนุญาต เมื่อผู้ขออนุญาตได้นำเอกสารหลักฐาน
ต้นฉบับมาแสดงแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีหน้าที่จัดทำสำเนาและรับรองความถูกต้อง
ของสำเนานั้นเองโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะอาศัยเหตุที่ต้อง
จัดทำสำเนามาเป็นข้ออ้างในความล่าช้ามิได้ 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณทีี่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาต

ไว้ในที่เปิดเผย  ใหเ้ป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตและหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะดำเนินการ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ผู้รับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนดก็ได้ และให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว  ประกาศดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ใช้บังคับได้ 

(๒) ผู้อนุญาตต้องเปิดเผยการอนุญาตที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกโดยไมต่้องเสียค่าใช้จ่าย  
การเปิดเผยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการที่ปรากฏอยู่ในใบอนุญาต และต้องดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

เพ่ือประโยชน์ในการลดภาระของผู้รับอนุญาต วิธีการที่ผู้อนุญาตประกาศ
กำหนดตาม (๑) จะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องทำเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได ้

 
  



๕ 
 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบใบอนุญาต ผู้มีหน้าที่ต้องแสดงจะแสดงใบอนุญาตเป็นภาพ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่น 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ด้วยกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  
ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ถือว่าเป็นการชอบและใช้เป็นหลักฐานได้  
หากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
จะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้เป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจำเป็น 
และระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ 

ให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอำนาจหน้าที่
อนุมัติ หรือตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงิน หรือความถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมติใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติตาม 
วรรคสอง ผู้ใดจะปฏิเสธความมีอยู่หรือความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง
เพียงเพราะเหตุที่เอกสารหลักฐานนั้นทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำส่ังกำหนดให้การปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร   
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ 
หรือคำสั่งนั้นแล้ว 

ระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๖ 

 
มาตรา ๑๗  บรรดาข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเก็บ 

ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐและต้องจัดเก็บตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ถ้าข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารนั้นมิได้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บ
เป็นเอกสาร และส่งมอบเอกสารต้นฉบับให้กรมศิลปากรเพ่ือดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได ้



๖ 
 

วิธีการจัดเก็บและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๖ 

 
มาตรา ๑๘  ในวาระเร่ิมแรก ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(องค์การมหาชน) จัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐใช้ตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงการเช่ือมโยงถึงกันโดยสามารถใช้
อุปกรณแ์ละข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานอ่ืนใดที่มีการใช้งานกัน 
อย่างแพร่หลายไปพลางก่อนได ้

ในกรณีที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำนักงานดังกล่าวโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งกำหนดระบบ 
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดตามมาตรา ๖ 

ในระหว่างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ประกาศกำหนดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ หรือกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ ให้ถือว่าการส่ง 
คำขออนุญาตหรือติดต่อหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่นั้น เป็นการส่งหรือติดต่อที่ชอบตามมาตรา ๑๐ 
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบตามมาตรา ๑๖ แล้วแตก่รณีแล้ว 

ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
ที่จะตดิตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวันว่าหน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 
พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 



๗ 
 

มาตรา ๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาต 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออกประกาศกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลการอนุญาตให้แก่ประชาชน
ที่ขอข้อมูลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตจะแสดง
ใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดก็ได ้และให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้น 
เป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

 
มาตรา ๒๑  ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ที่จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทราบถึงหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ และระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ โดยให้แจ้งเตือนทุกสิบห้าวัน  
และเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยแจ้งความพร้อมหรือข้อขัดข้อง
ใหส้ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ 

 
มาตรา ๒๒  เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ในการทำความเข้าใจเนื้อหาสาระและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  ให้เป็นหน้าที่
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะจัดให้มีและปรับปรุงฐานข้อมูลทางกฎหมาย
และระบบการสืบค้นกฎหมายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๓  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 

..................................... 
นายกรัฐมนตรี 


