
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๔ 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 ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start - up)) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษี 

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๗ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ  

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส าหรับกรณีกระทรวงการคลังบริหารจัดการทรัพย์สินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

๘ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดส าหรับกรณีกระทรวงการคลังบริหารจัดการทรัพย์สินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
(บสท.) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอหารือการตีความข้อกฎหมาย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หารือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๙ 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้จัดท าค าให้การนายเอกชัย อิสระทะ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน ฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อ 

ศาลปกครองสงขลาขอให้เพิกถอนเขาคูหาออกจากการเป็นพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามปฏิบัติตามกฎหมาย 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 

ดอกค าใต้ ต าบลจ าป่าหวาย ต าบลแม่นาเรือ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ท่าเสา ต าบลบ้านเกาะ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร เพ่ือปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ านวน ๓ ฉบับ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก และต าบลนาหนาด ต าบลฝั่งแดง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มี 
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกแสดงเจตจ านงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดท าบัญชี SMEs (ร่างพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับโครงสร้างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ปรัปปรุงคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยเพ่ิมผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
๒. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

๒.๑ ก าหนดใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว เป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทเฉพาะพ้ืนที่ ประเภทในประเทศ ประเภทน าเที่ยว
จากต่างประเทศ และประเภททั่วไป 

๒.๒ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
๒.๓ ให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาได้ โดยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
๒.๔ กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตาย ให้ทายาทสามารถประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

๓. ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวทราบ 
๔. ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว 
๕. ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๖. มัคคุเทศก์ 

๖.๑ มัคคุเทศก์ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กลางก าหนด 

๖.๒ ก าหนดประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด 
๖.๓ มัคคุเทศก์ที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางก าหนด 
๖.๔ ให้ใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แทนบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์  

๗. ผู้น าเที่ยว (ผู้รับผิดชอบในการดูแลการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ) 
๗.๑ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้น าเที่ยวต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น  
๗.๒ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว 

๘. เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก ากับ 

ดูแลธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยควบคุมการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ให้เป็น 
ไปตามมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว 
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล อันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีด  
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย  

 

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 ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานพยาบาล 
๒. ก าหนดรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล ดังนี้ 

๒.๑ อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย 
๒.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจประกาศก าหนดชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยา 

และเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย 
๓. ก าหนดหลักเกณฑ์การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน 

๓.๑ ก าหนดประเภทผู้ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินให้ชัดเจน 
๓.๒ ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย 

ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน 
๔. แก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความ เสียง 

หรือภาพอันเป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาล 

๕. เพ่ิมอัตราโทษในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือด าเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือก าหนดให้สถานพยาบาล 

ซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่ก าหนดหรือผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่ก าหนด  แก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการของสถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล และแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล ซึ่งจะท าให้กิจการ
สถานพยาบาลมีการควบคุมการด าเนินการที่เหมาะสม น าไปสู่การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

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 ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
๑. ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชี 

๒. ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน หรือ 
การต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ทรัพย์สินที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการดีขึ้น แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
เป็นจ านวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง ซึ่งจ่ายไปในระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ
ต้องเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(๑)  เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ 
(๒)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(๓) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือ

รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน ๑๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่ไม่ใช่เพ่ือน าออกให้เช่า 
(๔) อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัย 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบ

อุตสาหกรรมโดยการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

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 

 
 


