
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม - วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนช าระภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ตอ้งเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดกและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี

ตรวจสอบติดตาม พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเลิกการ

ยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน) 

๑๐ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ถูกรอนสิทธิในการค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก  
พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าปิง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตท าการประมงนอก

น่านน้ าไทย พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) 
๑๖ ร่างประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง ก าหนดวงเงิน 

และรายการค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลและค่าตอบแทนในการน าจับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราในการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร ตามแนวทาง 
การแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล 

๒ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือการไล่เบี้ยตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอหารือการตีความข้อกฎหมาย 
๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอหารือข้อกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
๕ กรมการศาสนา หารือกรณีการปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๒๕ - ๑๙๔๒๖/๒๕๕๗ (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด า 

ที่ ๖๖๙๒ - ๖๖๙๓/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗/๒๕๕๔) 
๖ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ขอหารือการประกาศแต่งตั้งและการลาออกจากประธาน

กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
๗ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าธนาคารโลก ส าหรับโครงการเตรียมความพร้อม

ต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R - PP) 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติก

ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย 

พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology  

in Collaboration with Public and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับหน่วยงาน
ระบายน้ าของประเทศญี่ปุ่น 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบกรอบแนวทางการเจรจาข้อตกลงในการสร้าง ผลิต ลงทุน หรือร่วมลงทุน 
เกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงการพ้ืนฐาน

เอเชียในส่วนของประเทศไทย 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการเพ่ือให้ความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแทนซาเนีย มีผลใช้บังคับ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด - ระงับหรือปิดจุด 

ผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
   

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามความตกลงทางการค้างระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่ง
อิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic  
of Iran and the Government of the Kingdom of Thailand) 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนช าระ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนช าระภาษีการรับมรดก กรณีผู้เสียภาษีจะผ่อนช าระภาษีภายในเวลาไม่เกิน  
๕ ปี 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เป็นการบรรเทาภาระให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกให้สามารถผ่อนช าระเป็นงวดได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
 

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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้อง
เสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก อันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน มูลค่าของ
เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

สร้างความชัดเจนในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก 
 

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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก ได้แก่  
(๑) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(๓) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทยที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือมีสิทธิ

เรียกร้องจากสถาบันการเงนิหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ 
(๔) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

สร้างความชัดเจนให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษี
การรับมรดก 

 

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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี
การรับมรดกและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตาม พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก เช่น หน่วยงานของรัฐ วัด มัสยิด หรือศาสนสถาน
อ่ืน สภากาชาดไทย มูลนิธิหรือสมาคม เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการศาสนา กิจการศึกษา และกิจการสาธารณประโยชน์ 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตามผู้ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. ได้รับทราบความชัดเจนว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก 
๒. ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการยกเว้นภาษีการรับมรดก 

 

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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเลิกการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน) 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ยกเลิก (๑๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร ที่ก าหนดไว้ว่า “เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย” 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เกณฑ์การเสียภาษีมรดก ที่บัญญัติให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น  
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้  

 

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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากการถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หรือพระกุศลตามพระอัธยาศัย โดยผู้ให้
แสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์  
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เนื่องจากเงินได้ดังกล่าว ผู้ให้ได้แสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการ
ศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ จึงสมควรยกเว้นให้ไม่ต้องน าเงินได้พึงประเมินดังกล่าวมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

 

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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ถูกรอนสิทธิในการ
ค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ถูกรอนสิทธิในการค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

สร้างความชัดเจนในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก โดยก าหนดให้สามารถน าภาระที่ถูกรอน
สิทธิมาหักออกจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก 

 

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 
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