
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน - วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบ

กิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบ

ธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้น

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๑๗ รา่งประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 
๑๘ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง 

มีผลใช้บังคับ 
๑๙ ร่างประกาศ เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงการต่างประเทศ ขอรับฟังความเห็นประกอบการพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ 

ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 

๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลง 
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น และพิจารณาตรวจร่างค าแปลร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดม 
ศึกษา และพนักงานราชการ ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

๔ กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕ กรมวิชาการเกษตร ขอหารือกรณีการเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการส าหรับ
หลักสูตรที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้มีค าสั่งอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมและเบิกเงินค่าใช้จ่ายจากทางราชการ 

๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุม
และก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐาน พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. .... 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าควนราสอ ป่าควนน้ าร้อน ป่าควนสอหรอ 

ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนก าแพง ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่า 
ควนหินลับ ในท้องที่ต าบลจะแหน ต าบลทุ่งพอ ต าบลเขาแดง และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง ต าบลบ้านช้าง ต าบลวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม และ
ต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของ

อาเซียนบวกสาม 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และส านักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
ว่าด้วยร่วมมือด้านประมง 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular 
Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 

ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐ

เกาหลี ครั้งที่ ๑ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๗๓ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของ

หนังสือแลกเปลี่ยนส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations 
Regional Course in International Law) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญาค ามั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

(Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างแนวปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code  

of Conduct Towards Achieving a World Free of Terrorism) 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน - วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไของค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการเพ่ือให้มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น 
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลใด ระยะเวลาในการเก็บ ผู้ควบคุมข้อมูล ตลอดจน
สถานที่และวิธีการติดต่อ 

๒.๒ ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัว หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นว่า 
ไม่ต้องได้รับความยินยอม เช่น ข้อมูลเพื่องานวิจัย หรือข้อมูลเพ่ือป้องกันเหตุหรืออันตรายต่อชีวิต เป็นต้น 

๒.๓ ให้เพ่ิมประเภทการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และห้ามจัดเก็บ ได้แก่ ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
พันธุกรรม ชีวภาพ และข้อมูลที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือเป็นข้อมูลเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
การด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครอง เป็นต้น 

๓. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
๓.๑ ก าหนดข้อยกเว้นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพ่ิมเติม 
๓.๒ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย 
๓.๓ เพ่ิมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (binding corporate rules) ที่ต้องมีการจัดส่งไปยังต่างประเทศเพ่ือให้

เจ้าของข้อมูลได้รับความคุ้มครองข้อมูล 
๔. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

๔.๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอรับส าเนาข้อมูลของตนได้ 
๔.๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ 

ตามข้อก าหนด 
๕. เพ่ิมเหตุการใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว 
๖. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
๗. ก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
๘. ปรับปรุงการบริหารงาน และอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๙. แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

๑๐. แก้ไขบทก าหนดโทษและความรับผิดทางแพ่ง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยเหตุที่ในปัจจุบันมีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ซึ่งหลายครั้งการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือเกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การส่งหรือ 
โอนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องจึงยิ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และ 
จะส่งผลดีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง สามารถตรวจสอบและควบคุมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการทั่วไปยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาชาติว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และขจัดข้อกังวล 
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศส าหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมายังผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพออีกด้วย 
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