
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

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

๒ การใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)] 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

พ.ศ. .... 
๔ รา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ

ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพ 

มหานคร - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง  
ที่บ้านเก่า พ.ศ. .... 

๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจ ารถ ประวัติผู้ประจ ารถ 

รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง ขอหารือการออกระเบียบก าหนดเครื่องแบบของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง การออก
กฎระเบียบคณะกรรมการบริหารส านักงาน และการจัดตั้งมูลนิธิของสภาพัฒนาการเมือง 

๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการทุเลาค าสั่งทางปกครองของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความนัยมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓ กรมการขนส่งทางบก ขอหารือการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย 
๕ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการน าเงินส่วนที่เกินกว่าราคาของพันธบัตร 

(Premium) ไปใช้ในการช าระหนี้เงินกู้ 
๖ กรมศุลกากร ขอหารือปัญหาการเรียกดอกเบื้ยกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
๗ กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๘ กรมการปกครอง ขอหารือแนวทางปฏิบัติต่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกันไว้เป็นพยาน 
๙ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือปัญหาข้อกฎหมาย 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  (การก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอ านาจของคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)) 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจ านองเรือ
ที่อยู่ระหว่างการต่อ พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดน้ าหนักบรรทุกและจ านวนคนโดยสารส าหรับ

รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็น

สินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การก ากับดูแลสื่อ สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ และการป้องกันการแทรกแซงสื่อ และ
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการก่อการร้าย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอของ
ประเทศไทยในการขอจัดตั้งส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับ
มติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความเหลื่อมล้ าของอัตราเงินเดือน 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ ที่ให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารในเส้นทางหมวด ๑ และ 
หมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพียงรายเดียว 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
(Thailand Global Health Strategic Framework ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐) 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายแก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี และ  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์แก่การส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงานดังกล่าว  

๒. ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจมี  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดจากการท าเหมืองแร่ 

๓. การออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ ให้ผู้ประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่ ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่นั้น 
โดยการยื่นนั้นไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบุคคลอื่นทีย่ื่นค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่เดียวกัน  

๔. การยื่นค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่แต่ละค าขอ ให้ขอได้ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไร่ 
๕. การขออาชญาบัตรพิเศษ ให้ขอได้ตามเนื้อที่ที่สามารถด าเนินการส ารวจจนแล้วเสร็จภายในเวลา ๕ ปี โดยพ้ืนที่ 

ต้องไม่เกินค าขอละ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ยกเว้นในทะเลให้ขอได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
๖. การออกประทานบัตรส าหรับเหมืองแร่แต่ละประเภท มีดังนี้ 

๖.๑ ประเภทที่ ๑ การท าเหมืองในเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการแร่จังหวัดเป็นผู้ออกประทานบัตร 

๖.๒ ประเภทที่ ๒ การท าเหมืองในเนื้อที่ไม่เกิน ๖๒๕ ไร่ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้ออก 
ประทานบัตร 

๖.๓ ประเภทที่ ๓ การท าเหมืองนอกจากประเภทที่ ๑ หรือ ๒ การท าเหมืองในทะเล และเหมืองใต้ดิน ให้อธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้ออกประทานบัตร  

๗. การขอประทานบัตร ให้ผู้ยื่นค าขอเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ เพ่ือน าไปใช้ในการส ารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
หรือเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วย 

๘. ประทานบัตรมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี นับแต่วันที่ออก 
๙. ให้ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่ 

๑๐. การรับช่วง การโอน การสวมสิทธิ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยผู้ถือประทานบัตรที่ให้ผู้ อ่ืนรับช่วงยังคงมีหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย และให้ผู้รับช่วงการท าเหมือง 
มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วงการท าเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

๑๑. การออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน ต้องก าหนดเงื่อนไข ๒ เรื่อง คือ  
๑๑.๑ แผนการฟ้ืนฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่มีการท า

เหมืองและหลังจากปิดเหมือง  
๑๑.๒ การจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง หรือการวาง

หลักประกัน 
๑๒. การประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม มีดังนี้ 

 ๑๒.๑ การประกอบธุรกิจแร่ การซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนย้ายแร่ที่ได้จากประทานบัตรหรือแร่อ่ืนที่เป็น 
ผลพลอยได้จากการท าเหมือง หรือการร่อนแร่ ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ก่อนจึงด าเนินการได้  

๑๒.๒ การแต่งแร่ ห้ามผู้ใดแต่งแร่ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือเป็นผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายใน
เขตประทานบัตร 

๑๒.๓ การประกอบโลหกรรม ให้รัฐมนตรีประกาศชนิดของแร่ ปริมาณการผลิต ขนาด และกรรมวิธี ในการประกอบ 
โลหกรรมควบคุม และผู้ที่จะประกอบโลหกรรมควบคุมจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี เว้นแต่กรณีผู้ถือประทานบัตร 

 
 
 
 



 
 
 

๑๓. กรณีอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ยื่นค าขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๑๔. การรังวัด ให้อธิบดีมอบหมายให้ช่างรังวัดเอกชนด าเนินการแทนได้ แต่ต้องเป็นช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย 
ช่างรังวัดเอกชนซึ่งมีกฎหมายควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว 

๑๕. ความรับผิดทางแพ่ง ก าหนดให้มี “ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ” นอกเหนือจากความรับผิดทางแพ่งโดยทั่วไป ดังนี้ 
๑๕.๑ ค่าเสียหายต่อจิตใจเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหายและหาก

ผู้เสียหายถึงแก่ความตายให้จ่ายค่าเสียหายแก่ สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน 
๑๕.๒ กรณีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่รู้อยู่แล้วว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย หรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทน
ที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๒ เท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง 

๑๖. การควบคุมและการตรวจสอบ  
๑๖.๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน

อาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือระงับการประกอบกิจการต่อไป 
๑๖.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับของกลางและเงินค้างจ่าย ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกยึดไว้ที่ไม่ใช่เป็นของผู้กระท าความผิด

หรือของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ คืนทรัพย์สินหรือเงินให้แก่เจ้าของก่อนถึงก าหนดได้  
หากทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้เหมาะสม  
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการก าหนดให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งในการจัดท าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณชนทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว และได้ก าหนดให้  
ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่ต้องจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง รวมทั้ง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  อันเป็นที่ตั้งของ
พ้ืนที่ท าเหมืองและพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง โดยก าหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง รวมทั้งยังส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่  ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่บัญญัติไว้นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้เกิดดุลยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

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 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)] 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะส่วนที่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ือบรรเทาภาระภาษีและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ 
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจให้เกิด  
การลงทุน 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
๑. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 

๑.๑ รถยนต์                แผ่นละ ๕๐๐ บาท 
๑.๒ รถจักรยานยนต์               แผ่นละ ๒๐๐ บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 
๒.๑ กรณีเพ่ือการท่องเที่ยว      ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
๒.๒ กรณีอ่ืนนอกจากการท่องเที่ยว     ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมรถท่ีใช้เพื่อการทดสอบก่อนผลิต 
๓.๑ รถยนต ์       ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
๓.๒ รถจักรยานยนต์      ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

๔. ก าหนดค่าธรรมเนียมรถทดสอบคุณภาพรถยนต์    ครัง้ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๕. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว     ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๖. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว    ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
๗. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว      ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนไทยจะสามารถขออนุญาตน ารถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาวิ่งบนท้องถนนเพ่ือประโยชน์  
ในการทดสอบก่อนผลิตหรือทดสอบคุณภาพได้ อีกทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง  
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจากประชาชนทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศจะสามารถขออนุญาตน ารถเข้ามาใช้ในประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องขอจดทะเบียนรถ
ดังกล่าวก่อน 

 

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 

 


