การรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
หลักการและเหตุผล
โดยที่ร ัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข. (1)
บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการขออนุมตั ิ
อนุญาต การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน และการแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน รวมทั้งการรับเงิน และ
การออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานของรัฐ จึงก่อให้เกิด ภาระและต้นทุนที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชน และเป็น
อุปสรรคต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่ าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรู ปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ
1. กำหนดให้การยื่นคำขออนุญาต ขอจดทะเบียน หรือแจ้ง รวมทั้งการจ่ายเงินแก่รัฐ จะดำเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย (เว้นแต่การสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และการอื่นใดที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา)
2. กำหนดให้การติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนมีถึงหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้น ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งเรื่องต่อไปให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
หรือจะแจ้งให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงก็ได้
3. ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อ กลับหรือออก
เอกสารหลักฐานใด ๆ ของหน่วยงานรัฐให้ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย (เว้นแต่
ผู้ขออนุญาตแจ้งขอรับเอกสารเป็นกระดาษ)
4. ในการพิจารณาอนุญาตของรัฐ ถ้าจำเป็นต้องมีสำเนาเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐออกให้
ให้ห น่ว ยงานนั้นติดต่อกับ หน่ว ยงานผู้ออกเอกสารเพื่อขอสำเนาเอง จะให้ ประชาชนทำไม่ ได้ รวมทั้ง กรณีที่
ประชาชนมีตัวจริงมาแสดง ต้องจัดทำสำเนาและรับรองความถูกต้องเอง โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายจากประชาชนไม่ได้
5. ถ้ามีกฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย หน่วยงานของรัฐ
ต้องเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายนั้นให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และต้อง
update ข้อมูลตลอดเวลา
6. ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ มีสิทธิแสดงสำเนา
หรือภาพถ่ายที่ถ่ายจากใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าหน้าที่ ได้ และในกรณี
ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย จะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
7. การติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ให้ถือว่าเป็นการชอบและใช้เป็นหลักฐานได้
8. กรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องทำเป็นเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐกำหนดก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว
9. กำหนดขอบเขตให้พระราชบัญญัติใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย เว้นแต่องค์กรในฝ่าย
นิติบัญญัติ องค์กรในฝ่ายตุล าการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
จะใช้พระราชบัญญัตินี้กับ องค์กรดังกล่าว จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้พระราชบัญญัตินี้กับองค์กรดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะกำหนดให้ใช้กับงานบางประเภทหรือบางหน่วยงานภายในองค์กรดังกล่าวก็ได้

ร่างฯ ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณาเสร็จในวาระที่หนึ่ง
ร่าง
พระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๑) บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการนำวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาต การให้บริการ หรือการให้สวัสดิการแก่ประชาชน
ส่งผลให้ประชาชนมีภาระและต้นทุนในการติดต่อกับภาครัฐที่สูงเกินสมควร เป็นอุปสรรค
ต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมควรมีกฎหมายกลางว่าด้วย
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเอื้อต่อการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ....
.....................................................................................................................
.....................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
.....................................................................................................................
.....................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๕ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
เว้นแต่องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรในฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจะใช้พระราชบัญญัตินี้กับองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์กรในฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอัยการ จะตรา
พระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้พระราชบัญญัตินี้กับองค์กรดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดให้ใช้กับงานบางประเภทหรือของบางหน่วยงาน
ในองค์กรดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่า
จะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด

๒
“ขออนุญาต” หมายความรวมถึง ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ
ขอจดทะเบียน ขอขึ้นทะเบียน ขอแจ้ง ขอจดแจ้ง ขออาชญาบัตร ขอการรับรอง
ขอความเห็นชอบ ขอความเห็น ขอให้พิจารณา ขอรับเงิน ขอรับสวัสดิการ
และขอรับบริการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
“อนุญาต” หมายความรวมถึง ออกใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน
ขึ้นทะเบียน รับแจ้ง รับจดแจ้ง ออกอาชญาบัตร รับรอง เห็นชอบ ให้ความเห็น
แจ้งผลการพิจารณา จ่ายเงิน ให้สวัสดิการ และให้บริการอื่นใดแก่ประชาชน
มาตรา ๕ บรรดาการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต
ต่อผู้อนุญาต ผู้ขออนุญาตจะเลือกยื่นคำขอดังกล่าวรวมถึงนำส่งเอกสารหลักฐาน
หรือสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อผู้อนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
และให้ถือว่าการยื่นคำขอนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
ในกรณีที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
กำหนดให้การยื่นคำขอต้องทำตามแบบที่กำหนด การที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนและเรียงลำดับตามแบบนั้น ๆ แล้ว
ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอตามแบบตามที่กำหนดแล้ว
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การจ่ายเงินค่าคำขอ ค่าธรรมเนียม
ภาษีอากร ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดให้แก่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยโดยอนุโลม
ผู้อนุญาตจะกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติ
เพิ่มเติมด้วยก็ได้ แต่ต้องเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขออนุญาต ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ได้โดยสะดวกและทั่วไป และไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ขออนุญาตเกินจำเป็น
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียน
ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นใดที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายในเรื่องนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖ บรรดาคำขอหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึง
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงาน
ของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวัน
และเวลาที่ปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึง่ ไม่มีหน้าที่หรืออำนาจ
ที่จะดำเนินการได้ ให้ส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง หรือจะแจ้งให้
ผูข้ ออนุญาตหรือผู้ติดต่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงก็ได้

๓
มาตรา ๗ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอหรือติดต่อกับผู้อนุญาตหรือ
หน่วยงานของรัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐาน
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น ให้ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ แล้ว เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ระบุไว้
เป็นประการอื่นในการยื่นคำขอหรือในการติดต่อ
ให้ถือว่าผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐได้แจ้ง ส่งใบอนุญาต หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารหลักฐานให้ผู้ขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปรากฏหลักฐานในระบบ
ของหน่วยงานของรัฐว่าได้มีการแจ้ง ส่งใบอนุญาต หรือส่งหนังสือหรือเอกสารหลักฐาน
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขออนุญาตไม่ได้รับการแจ้ง ไม่ได้รับใบอนุญาต
หรือไม่ได้รับหนังสือหรือเอกสารหลักฐานตามช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้ ให้ผู้อนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐติดต่อผู้ขออนุญาตเพื่อยืนยันช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับส่งได้
อีกครั้ง หากยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือได้รับแจ้ง
ความประสงค์จากผูข้ ออนุญาต ให้มหี นังสือแจ้งหรือส่งใบอนุญาต หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารหลักฐานให้ผู้ขออนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการส่งและค่าดำเนินการจากผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐ
ได้แจ้ง ส่งใบอนุญาต หรือส่งหนังสือหรือเอกสารหลักฐานตั้งแต่ในการดำเนินการครั้งแรกแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนและค่าดำเนินการตามวรรคสาม
ให้เรียกเก็บตามจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ในการดำเนินการพิจารณาอนุญาต หากมีความจำเป็นที่ผู้อนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐต้องมีสำเนาเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐใด ๆ เป็นผู้ออกให้แก่
ผู้ขออนุญาต ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกับหน่วยงานของรัฐผู้ออกเอกสารหรือหลักฐานนั้น
เพื่อให้จัดทำสำเนาให้ตามที่ต้องการ หน่วยงานของรัฐจะเรียกหรือสั่งให้ผู้ขออนุญาต
เป็นผู้ดำเนินการมิได้ และในกรณีที่ผู้ขออนุญาตนำเอกสารหลักฐานต้นฉบับมาแสดง
หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะได้สำเนาไว้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่จัดทำสำเนา
และรับรองความถูกต้องของสำเนานั้นเอง โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายจากการดังกล่าวจาก
ผู้ขออนุญาตมิได้
มาตรา ๙ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องเปิดเผยการอนุญาต
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยสะดวก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ปรากฏอยู่ในใบอนุญาต และต้องดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับใบอนุญาตที่กฎหมายมิได้กำหนดให้
ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย

๔
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายใดให้อำนาจเจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้
ผู้มีหน้าที่ต้องแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีสิทธิแสดงสำเนาใบอนุญาต
หรือเอกสารหลักฐานที่ถ่ายจากใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเจ้าหน้าที่แทนการแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานได้
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
ถ้าผู้รับอนุญาตได้รับอนุญาตทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตนั้น
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได้
มาตรา ๑๑ ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกัน ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ถือว่าเป็นการชอบและใช้เป็น
หลักฐานได้ หากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นให้เป็นกรณี ๆ ไป
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นหนังสือ
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ
หรือคำสั่งนั้นแล้ว
ระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงถึงกันได้
ทั้งนี้ ในการกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำนึงถึงต้นทุนของภาครัฐ ความพร้อม
ของหน่วยงานของรัฐ และความสะดวกของประชาชนประกอบด้วย
มาตรา ๑๔ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ร่วมกันในการเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระและต้นทุนของประชาชนให้น้อยลง

๕
มาตรา ๑๕ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรา ๑๓ เสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรียังไม่มีมติกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นใดที่มีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายแทนได้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
มาตรา ๑๖ การแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนการแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๑๐ ให้กระทำได้
ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ แล้ว ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการตามมาตรา ๖ รวมทั้งกำหนดระบบสำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการดำเนินการ
เป็นเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดตามมาตรา ๑๓
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมิได้กำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าระบบที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นระบบตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

