
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)] 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการสร้างความเป็นกลาง

ทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม) 
๘ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการสร้างความเป็นกลาง

ทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม) 
๙ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน

การมีบุตร) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดระยอง พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

พ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารเกินหนึ่งต าแหน่งในเวลาเดียวกัน 
๒ กองทัพอากาศ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
๓ กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่ง คสช. ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่ง

เงินสมทบและการน าส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐโมซัมบิกและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด และการพิจารณาข้อตกลงการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (Term of Appointment : 
ToA) รวมทั้งมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในนามราชอาณาจักรไทย 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ 
ส าหรับรถถังหลักแบบ VT4 จ านวน ๖ รายการ 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายรถถังหลักแบบ VT4, 
เครื่องช่วยฝึก, รถสายพานกู้ซ่อม และกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิง พร้อมข้อต่อสายกระสุน 
รวม ๔ รายการ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
เยเมน 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยมีหน้าที่เสนอนโยบาย 
มาตรการควบคุม และแนวทางการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า
ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

๒. ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
๓. ก าหนดกลไกการควบคุมสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
๔. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับรองการกระท ากิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ 
(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรอง 
(๓) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรอง เว้นแต่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามเง่ือนไขแล้ว 
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกิน ๑ ปี  
(๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย 
๕. ก าหนดอ านาจของพนักงานศุลกากร 
๖. การอุทธรณ์ 

๖.๑ ผู้กระท ากิจกรรมควบคุมทีไ่ม่เห็นด้วยกับค าสั่งอนุญาต การรับรอง การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการระงับการกระท า
กิจกรรมควบคุม มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

๖.๒ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากไม่เสร็จต้องแจ้งเหตุให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน
ครบก าหนด และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน 

๗. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๘. ก าหนดความรับผิดทางแพ่งส าหรับผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย หรือท าให้ทรัพย์สิน

เสียหาย  
๙. ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามฐานความผิด ตั้งแต่จ าคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ริบสินค้าดังกล่าว จนถึงจ าคุกไม่เกิน ๓๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
๑๐. ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล หากความผิดเกิดจากการกระท าหรือการสั่งการของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ในด้านประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม การปฏิบัติตามมาตรการในการปูองกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงดังกล่าว
เป็นไปเพ่ือด ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและลดโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสนับสนุนการก่อ 
การร้ายระหว่างประเทศ ส่วนด้านประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ เมื่อประเทศไทยมีระบบการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการควบคุมนี้
ให้อยู่ในฐานะ Green Country ที่ประเทศคู่ค้ามีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนด้วย อันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยในการด าเนินธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 

๒. ในการจัดท านโยบายและแผนการบรหิารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน 
๓. ให้คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ 
๔. ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่แต่งตั้งตามระเบียบเดิม ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

นโยบายที่ดินแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขึ้น เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ อันน าไปสู่การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ท่ีดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และท าให้มีการกระจาย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการบูรณาการให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน อันส่งผลให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่หรือ
ทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพ่ือสนับสนุนการมีบุตร) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ ๒ เป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพ่ิมอีกคนละ 

๓๐,๐๐๐ บาท โดยในการนับล าดับบุตร ให้นับทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม  
๒. การหักลดหย่อนนี้ใช้ส าหรับปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรเพ่ือให้ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าลดหย่อนได้เพ่ิมขึ้น ส าหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่  ๒

เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า ๑ คน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศ 
มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 


