
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม - วันพุธที่ ๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๒๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

และต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๒ สายแยก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม 
บ้านร่องห้า บ้านสบเปา และเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๒๑ สายหัวดอย - บ้านใหม่พัฒนา พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ สายสระบุรี -
หนองคาย (เขตแดน) ที่บ้านห้วยตะคร้อ และเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ - บ้านบึงขามทะเลสอ และเพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๘ สายแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (โนนไทย) ที่บ้านบึงขามทะเลสอ 
พ.ศ. .... 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์) 
๘ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการน าไม้หรือ

ของป่าเคลื่อนที่ 
๙ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงส าหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาของที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ. .... 
๑๓ รา่งกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของเขื่อนระบายน้ ามะเกลือใหม่ เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ขอหารือข้อกฎหมายส าหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
๓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือแนวทางการตัดไม้ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุน

น้ ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม 
๕ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับทบทวน 
๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอหารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณา 

ทางปกครองไม่เป็นกลาง กรณีการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
๗ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ๒๕๕๓ 
๘ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ขอหารืออ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากให้การจัดให้มีระเบียบว่าด้วย

การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน) 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า  

สิบแปดปีท างาน พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทาน

สุรินทร์ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ านวน ๔ ฉบับ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรม 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการต ารวจผู้ได้รับผลกระทบจาก

ความเหลื่อมล้ าของอัตราเงินเดือน และการยกร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เป็นเฉพาะราย ในการขอ

อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (เพ่ิมเติม) ณ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย หมู่ที่ ๓ ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ การประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์และการใช้ยาในทางท่ีผิด 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยภายใต้กลไก Universal 
Periodic Review รอบท่ี ๒ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ไทย - อิหร่าน ครั้งที่ ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม - วันพุธที่ ๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงส าหรับค่าบริการ 
ในสนามบิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

มีการก าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงส าหรับค่าบริการในสนามบิน โดยมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมส าหรับค่าบริการ 
ดังต่อไปนี้  

๑. ใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน 
๒. ใบรับรองแบบส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน 
๓. ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม  
๔. ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน 
๕. ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราว 
๖. ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน 
๗. ใบอนุญาตผลิตชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ 
๘. ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ 
๙. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับสนามบินพาณิชย์และสนามบินที่รองรับการบินทั่วไป 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับ  
อากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนเพ่ิมเติม ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ใบอนุญาต
ผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราว ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน ใบอนุญาตผลิตชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ 
ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ และใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูง
ส าหรับค่าบริการในสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นธรรมแก่ผู้ขอใบอนุญาตและ
ใบรับรองมากยิง่ขึ้น 

 

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 ๒๘ มกราคม - วันพุธที่ ๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนี้  
๑. ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แก่ 

๑.๑ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
๑.๒ ธุรกิจบริการเป็นส านักงานผู้แทนธนาคาร 

๒. ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
๓. ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เป็นการก าหนดให้ธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขัน ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการเป็นส านักงานผู้แทน
ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศ
ภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ออกจาก (๒๑) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน และลดความซ้ าซ้อนในการก ากับดูแลอันเป็นการลดอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีมาตรการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศตามกฎหมายเฉพาะก ากับ 
การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถ
ด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ ซึ่งส่งผลให้
มีการจ้างงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

 

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 ๒๘ มกราคม - วันพุธที่ ๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเ พ่ือลดภาระให้กับผู้ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์) 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

    ก าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายไปเป็นจ านวนร้อยละ ๒๐ ของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุด 
ในอาคารชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 

 

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 

 
 
 
 


