
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม - วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสรจ็ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๖ 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 ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา และต าบลบางละมุง อ าเภอ 

บางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง) 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง เป็นทางน้ าชลประทาน

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยเสนง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยล าพอก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานฝายบ้านเลิศอรุณ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองนครหลวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปัตตานี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานล าตะคอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าตะคอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวาของเขื่อนระบายน้ าโพธิ์เตี้ย เป็น ทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางเลน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก 

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและ

การออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจ าในน่านน้ า ล าแม่น้ า หรือท าเลทอดสมอจอดเรือ

ต าบลใด ๆ พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างประกาศ เรื่อง พ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๒๔ ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๕ ร่างประกาศ เรื่อง ก าหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๖ ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและภาษีอากรของ 

โรงเรียนเอกชน 
๒ การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการนับองค์ประกอบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๓ องค์การคลังสินค้า ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อหารือ 
๔ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หารือกรณีการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอหารือการเรียกคืนเงินที่ได้รับเกินสิทธิ 
๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอหารือข้อกฎหมาย 
๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์ ตามมาตรา ๖๔ (๑) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ขอปรึกษาหารือข้อกฎหมาย 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการด าเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

บางชะนี และต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ..... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ สายหินกอง - อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น 
โดยเร่งด่วน 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้นฤดูการผลิต ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
Doing Business 2019 และการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๑ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร 
ไทยและการทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคม 
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                      

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม - วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. สัตว์ป่าแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  
๑.๑ สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ จ าเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด 
๑.๒ สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ 
๑.๓ สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ เป็นสัตว์ป่าที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สมควรส่งเสริมให้มีการเพาะขยายพันธุ์ เพ่ือน า 

มาใช้ประโยชน์ได้ 
๑.๔ สัตว์ป่าควบคุม เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา CITES และสัตว์ป่าอ่ืนที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจ านวนประชากรของสัตว์ป่าอ่ืน 
๒. ก าหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าและเงื่อนไขการครอบครองสัตว์ป่า 
๓. ก าหนดเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือการน าสัตว์ป่าผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า 
๔. ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและการค้าสัตว์ป่า 
๕. ก าหนดวิธีการด าเนินการต่อสัตว์ป่าอันตรายและซากสัตว์ป่าอันตราย 
๖. ก าหนดวิธีการขอจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์  
๗. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมงรับผิดชอบควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการ

สวนสัตว์ 
๘. ก าหนดวิธีการเลิกประกอบกิจการสวนสัตว์ 
๙. ให้มีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า

สัตว์ป่า การขยาย การเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า   
๑๐. ก าหนดเงื่อนไขการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมาตรการคุ้มครองและดูแลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
๑๑. ก าหนดวิธีการและอัตราค่าบริการภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
๑๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
๑๓. ก าหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑๔. ก าหนดโทษทางแพ่งและอาญาส าหรับผู้ท าการหรืองดเว้นท าการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสัตว์ป่า และด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาและสงวนไว้ซึ่งเขตพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าโดยการก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยน าแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภายใต้แผนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ในกรณีที่พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดมีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการเก็บหาหรือ 
ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดที่เกิดทดแทนได้อย่างยั่งยืนก็อาจจัดท าโครงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นตามหลักวิชาการ 
วัฒนธรรม และวิถีชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น
ตั้งอยู่เข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือท าลายระบบนิเวศภายในพื้นที่ดังกล่าวได้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสมดุล หรือเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า 

 
 
 
 
 



หรือแหล่งศึกษาธรรมชาติของประชาชน ควบคู่ไปกับการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่อันสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ระบบนิเวศที่เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมดุลและ 
ยั่งยืน  นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยังเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอีกด้วย 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกลุ   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม - วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย  
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน
ปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยยกเว้นเงินได้ไม่น ามาค านวณภาษี ส าหรับค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมแซมทรพัย์สินที่จ่ายระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. ค่าซ่อมแซมอาคาร ห้องชุด และทรัพย์สินภายในอาคารหรือห้องชุดตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้มีเงินได้
ต้องเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น 

๒. ค่าซ่อมแซมรถ อุปกรณ ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในรถตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไมเ่กิน ๓๐,๐๐๐ บาท   
ทั้งนี้ ผู้จะได้รับการยกเว้นต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายในเขตพ้ืนที่ที่ราชการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การยกเว้นเงินได้พึงประเมินดงักล่าวเป็นมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก 
 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกลุ   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 


