
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม - วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ..... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน) 

- มุกดาหาร ที่บ้านหนองบัว และเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ ๒ 
ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว - บ้านวังตะเคียน พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเปิดท าการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ

ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเพ่ิมมูลค่าของโครงการที่จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองบัว เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกช้างไทย พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุฯ และการปรับค่าจ้างชดเชยให้พนักงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุฯ 

๒ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง (ตอนขุน) บางส่วน ในท้องที่

ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง บางส่วน  
ในท้องที่ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พ.ศ. ..... จ านวน ๒ ฉบับ 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบแทน และการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง

เพ่ือรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างถ้อยแถลงประธานของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ส าหรับการจ าหน่าย

หนี้สูญจากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ

รัฐลิเบีย 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปปินส์  
เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาแฃะบาร์บูดา และอิตาลี  
รวม ๑๖ ประเทศ และขอความเห็นชอบในหลักการจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือ 
ฉบับมาตรฐาน 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ ๗ 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วย
การค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรี 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมกับทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม - วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. เพ่ิมโทษเป็นปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ e - mail โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบอกเลิก 

หรือปฏิเสธการตอบรับ ซ่ึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับ  
๒. เพ่ิมโทษเป็นจ าคุก ๑ - ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ โทษนี้ให้รวมถึงผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดดังกล่าว  

๓. เพ่ิมโทษเป็นจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในฐานความผิดต่อไปนี้ 
๓.๑ ท าข้อมูลเท็จเพ่ือเรียกทรัพย์สินจากผู้อื่น หรือท าให้ผู้อ่ืนท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ โดยทุจริต 
๓.๒ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือสร้าง
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน โทษนี้ให้รวมถึงผู้ให้บริการ ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดดังกล่าว  
ในระบบคอมพิวเตอร์ของตน 

๔. เพ่ิมโทษเป็นจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพผู้อ่ืน  
ที่น่าจะท าให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย กรณีนี้หากผู้เสียหายตายก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรร้องทุกข์ได้ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  และมีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิด 
ขึ้นใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถด้านการผลิต การค้า และการลงทุนของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ย่อมจะมีรูปแบบการกระท าความผิดที่พัฒนา
อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งความสงบสุข
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบความผิด ก าหนดเพ่ิมเติมฐาน
ความผิด และก าหนดโทษการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือคุ้มครองการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของประชาชน  
จากการกระท าความผิดที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถกระท าตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ การกระท าความผิดที่ท าให้การท างาน 
ของระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว้ และการกระท าความผิดที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิดนั้น อันจะเป็นผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพ่ือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
เป็นไปได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 


