
แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

.................................................................... 

 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ประกอบด้วย ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกหน่วย แต่ไม่รวมถึง
รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในกฎกระทรวง  
แต่หากจะใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๔ และมาตรา ๕) 

 
สาระสำคัญของมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม/ 

ผลจากการไม่ดำเนินการของหน่วยงาน 
มาตรา ๓ การไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแห่ง
พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยธ ุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมฯ ในมาตรา ๓๕ (การดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในเรื ่องคำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั่งทางปกครอง 
การชำระเงิน การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย) 

มาตรา ๗ การยื ่นคำขออนุญาตและ
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(รวมถึงการจัดส่งหนังสือ รายงาน เอกสาร 
หรือข้อมูล และการจ่ายเงินค่าคำขอ
อนุญาต ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าปรับ 
ตามมาตรา ๗ วรรคสี่) 

แนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐต้องรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเอกสารหลักฐานไม่ต้องลงนาม
รับรองโดยผู้ส่ง และเม่ือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ส่งครบตามจำนวนแล้ว หากมีการกำหนดให้ยื่นมากกว่า ๑ ชุด 
การเตรียมความพร้อม 
๑. การลงทะเบียนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  
และประกาศเผยแพร่ที ่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและรับเรื ่องที ่ส ่งมา 
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนา 
เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) และภาคผนวก ๗ แนบท้าย) 
๒. การทบทวน ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน และการจัดทำ
คู่มือสำหรับประชาชน กรณีขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีที่หน่วยงานไม่ดำเนินการ 
๑. อาจต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่ผู ้ยื ่นคำขออนุญาต 
เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการเริ่มจากหน่วยงานได้รับเรื่องเข้าสู่ระบบ 
๒. อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๗ วรรคท้าย การยกเว้นไม่ใช้บังคับ
แก่การจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนต้อง
ดำเนินการเองเฉพาะตัว เช่น การสมรส 
การหย่า การรับบุตรบุญธรรม การขอมี

การเตรียมความพร้อม 
หน่วยงานของร ัฐจะต ้องตรวจสอบงานบร ิการท ี ่ม ีล ักษณะ 
จดทะเบียนที่ต้องดำเนินการเองเฉพาะตัว หรือที่ไม่สามารถรับเรื่อง

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 



๒ 

 

สาระสำคัญของมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม/ 
ผลจากการไม่ดำเนินการของหน่วยงาน 

บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 
หรือการอื่นใดที่กำหนดในกฎกระทรวง 
แต ่หากกฎหมายเร ื ่ องน ั ้นกำหนดให้
ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น 

หรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อประสาน 
การออกกฎกระทรวงยกเว้นต่อไป 

มาตรา ๘ การยื่นคำขออนุญาตฯ ตาม
มาตรา ๗ จะกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ ่มเติมได้ เพื ่ออำนวยความสะดวก 
ป้องกันความเสี่ยง หรือเพื่อการยืนยัน
ตัวตน โดยประชาชนเข้าถึงได้สะดวก ไม่เพ่ิม
ภาระหรือค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น ทั้งนี้ การ
ยืนยันตัวตน จะทำวิธีอ่ืนนอกจากการแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ 

แนวทางปฏิบัติ 
หากหน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 
จะต้องสะดวกกับประชาชนมากกว่าช่องทางปกติ หรือเพ่ือประโยชน์
ในการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชน รวมทั้งต้องไม่เพิ่มภาระ
หรือค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเกินความจำเป็น  
การเตรียมความพร้อม 
การออกแบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะของหน่วยงานสำหรับ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ประชาชนกรอกคำขอต่างๆ หรือการสร้างแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ 
ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน  

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ ่ง ประกอบกับ
มาตรา ๒๐ การส่งคำขออนุญาตหรือ
การติตต่อใด ๆ จากประชาชนถึงหน่วยงาน
หร ือเจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐผ ่านช ่องทาง
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ท ี ่หน ่วยงานกำหนด 
ถือว่าหน่วยงานได้รับตามวันและเวลาที่
คำขออนุญาตหรือการติดต่อเข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ประชาชนติดต่อราชการ และระบบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง) 
การเตรียมความพร้อม 
การลงทะเบียนที ่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  
และประกาศเผยแพร่ที ่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและรับเรื ่องที ่ส ่งมา 
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนา  
เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) และภาคผนวก ๗ แนบท้าย) 
กรณีที่หน่วยงานไม่ดำเนินการ 
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
จะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๖๐ วันว่าหน่วยงานของรัฐใด
ยังไม่ได้กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อ
ราชการ และระบบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา  ๒๒) 

มาตรา ๑๐ วรรคสอง การส่งเรื่องไปยัง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตหรือผู้ติดต่อทราบ กรณีที่ผู ้ขอ
อนุญาตหรือผู้ติดต่อส่งเรื่องมาผิดหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่องหากไม่มีหน้าที่หรืออำนาจในการดำเนินการ 
จะต้องส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง 



๓ 

 

สาระสำคัญของมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม/ 
ผลจากการไม่ดำเนินการของหน่วยงาน 

๒. กรณีเป็นเจ้าหน้าที ่ต่างหน่วยงานกัน จะแจ้งให้ประชาชน
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงได้ แต่ต้องแจ้งให้ประชาชน
ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องนั้น 
การเตรียมความพร้อม 
๑. การลงทะเบียนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  
และประกาศเผยแพร่ที ่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและรับเรื ่องที ่ส ่งมา 
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนา  
เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) และภาคผนวก ๗ แนบท้าย) 
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการติดต่อหรือ 
รับ-ส่งเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบงานสารบรรณ 
๓. การจัดทำคู ่ม ือปฏิบัต ิงาน (Work Manual) ด้วยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๑๑ หากผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอ
อนุญาตหรือติดต่อกับผู ้อนุญาตหรือ
หน ่วยงานของร ัฐโดยใช ้ว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว การติดต่อหรือออก
เอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ทำโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ผู้ขออนุญาต
จะระบุไว้เป็นประการอ่ืน 

แนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องติดต่อหรือดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากประชาชนดำเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ประชาชนจะระบุเป็นอย่างอ่ืน 
การเตรียมความพร้อม 
๑. การลงทะเบียนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  
และประกาศเผยแพร่ที ่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและรับเรื ่องที ่ส ่งมา 
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนา  
เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) และภาคผนวก ๗ แนบท้าย) 
๒. การจัดเตรียมระบบสำหรับการออกใบอนุญาตหรือเอกสาร 
อ่ืนใดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. การจัดให้มีระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือ 

๓.๑ ให้ประชาชนแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน
สำหรับรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานรัฐ 

๓.๒ ให้ประชาชนมีโอกาสแสดงเจตนารับเอกสารหรือ 
การติดต่อกลับในรูปแบบหรือวิธีการอ่ืนซึ่งแตกต่างจากที่ตนได้ยื่นไว้ 
๔. การจัดทำคู ่ม ือปฏิบัต ิงาน (Work Manual) ด้วยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ 



๔ 

 

สาระสำคัญของมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม/ 
ผลจากการไม่ดำเนินการของหน่วยงาน 

มาตรา ๑๒ กรณีท่ีผู้อนุญาตหรือหน่วยงาน
ของรัฐต้องการสำเนาเอกสารหลักฐาน 
เม ื ่อผ ู ้ขออน ุญาตนำเอกสารหล ักฐาน
ต้นฉบับมา ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสำเนา
และรับรองความถูกต้องเอง โดยไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

แนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำสำเนาเองหากมีความจำเป็น 
โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
การเตรียมความพร้อม 
๑. การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำสำเนา
เอกสารหลักฐานและรับรองความถูกต้องเอง รวมตลอดทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีพร้อมสำหรับการทำสำเนาโดยไม่ล่าช้า 

มาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา ๒๑  
ให้หน่วยงานของรัฐออกประกาศกำหนด
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหากผู ้ร ับอนุญาต
แสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ถือว่าการแสดงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

แนวทางปฏิบัติ 
ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงใบอนุญาตโดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐออกประกาศกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตฯ 
หรือในระหว่างยังไม่มีการออกประกาศ ผู้รับใบอนุญาตจะแสดง
ใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดก็ได้ และถือว่า
การแสดงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
การเตรียมความพร้อม 
หน่วยงานของรัฐจะต้องออกประกาศกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาต
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๑ 
ผู้อนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลการอนุญาต
ที ่ ได ้ดำเน ินการไปแล้วให ้ประชาชน
สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
โ ดยสะดวกและไม ่ เ ส ี ยค ่ า ใช ้ จ ่ า ย 
โดยในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาต
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีหน้าที่จัดส่ง
ข้อมูลการอนุญาตให้แก่ประชาชนที่ขอ
ข้อมูลภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ 
โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

แนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตให้ประชาชน
ตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หากยังไม่มีช่องทางดังกล่าว 
ต้องส่งข้อมูลให้แก่ประชาชนที่ขอข้อมูลภายใน ๓ วันนับแต่วันที่
ได้รับคำขอ 
การเตรียมความพร้อม 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำระบบหรือฐานข้อมูลที่เป็นช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการอนุญาต โดยมี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือลดภาระการจัดส่ง
ข้อมูลให้แก่ประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

มาตรา ๑๔ กำหนดให้การแสดงใบอนุญาต
หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใด สามารถแสดง
เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนก็ได้ ถือว่าการแสดง
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่เป็นบัตร 
ใบอนุญาตหรือเอกสารสำคัญที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

แนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมว่ามีบัตร ใบอนุญาตหรือเอกสาร
สำคัญใดที่ไม่สามารถแสดงเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การเตรียมความพร้อม 
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าสามารถตรวจสอบ
ใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด จากภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ ซึ่งประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะถูกยกเว้นโดยกฎกระทรวง 



๕ 

 

สาระสำคัญของมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม/ 
ผลจากการไม่ดำเนินการของหน่วยงาน 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง 
การติดต่อหรือส่งเรื ่องถึงกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่าง
ประชาชนก ับหน ่ วยงานของร ั ฐหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าได้กระทำโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการชอบ
และใช ้ เป ็นหล ักฐานตามกฎหมายได้  
หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ 
จะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นเป็นกรณีได้ 
โดยต้องระบุเหตุผล ความจำเป็น และ
ระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ 

แนวทางปฏิบัติ 
การติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
และประชาชน ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
เป็นการชอบและใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ 
การเตรียมความพร้อม 
การลงทะเบียนที ่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  
และประกาศเผยแพร่ที ่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและรับเรื ่องที ่ส ่งมา 
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนา  
เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) และภาคผนวก ๗ แนบท้าย) 
กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้เป็นรายกรณี 
โดยต้องระบุเหตุผล ความจำเป็น และระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ 

มาตรา ๑๕ วรรคสอง 
ให้เป็นหน้าที ่ของกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐอื ่นที ่มีอำนาจหน้าที่
อนุมัติหรือตรวจสอบความถูกต้องของ
การเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงิน หรือ
ความถ ูกต ้องในการปฏ ิบ ัต ิงานของ
เจ้าหน้าที ่ของรัฐ ที ่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มติใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

การเตรียมความพร้อม 
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของร ัฐอื ่น เช ่น กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ ่น จะต้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข
กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เอกสารหลักฐาน
ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่แก้ไข
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงสามารถใช้เป็นหลักฐานได้โดยชอบ 
 

มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ 
หากมีการกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ้าได้
จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว 
ถือว่าดำเนินการโดยชอบทางกฎหมายแล้ว 

แนวทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนด แทนการดำเนินการต่าง ๆ  
ที่ม ีกฎหมายหรือกฎกำหนดว ่าจะต้องทำเป็นหนังส ือหรือ 
ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงถือว่าดำเนินการโดยชอบทางกฎหมายแล้ว 
การเตรียมความพร้อม 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดระบบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ไลน์ MS Teams 
WhatsApp) แทนการดำเนินการต่าง ๆ ที่กำหนดว่าจะต้องทำเป็น
หนังสือหรือลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องสอดคล้องกับวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๖ ด้วย 
 



๖ 

 

สาระสำคัญของมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม/ 
ผลจากการไม่ดำเนินการของหน่วยงาน 

กรณีที่หน่วยงานไม่ดำเนินการ 
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
จะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๖๐ วันว่าหน่วยงานของรัฐ
ใดยังไม่ได้กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อ
ราชการ และระบบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา  ๒๒) 

 
.................................................................... 


