
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๐ 

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 ๑๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางบริบูรณ์ ต าบลท่างาม ต าบลบางเดชะ 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี และต าบลบางพลวง ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 
๔ ร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริการอ่ืนในกิจการสปา พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและการช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท
กิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการด าเนินการเก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๑๓ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้

บังคับ 
๑๔ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงแรงงาน ขอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ 

ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘ 
๒ กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นการพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก รณี

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อท้องถิ่นโดยตรง 
๓ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารือแนวทางการนับอายุความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๔ กระทรวงยุติธรรม ขอความเห็นการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงยุติธรรม 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเล

ออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างยั่งยืนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการท าประมงส าหรับพ้ืนที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทร
อินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-๒) 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

อินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยา
ในทางที่ผิด 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติ  
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการ
ประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ก าหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับอ านาจการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษี การแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับช าระภาษีแทน วิธีการส่ง
หนังสือ ก าหนดเวลาและการขยายระยะเวลาในการช าระภาษี การแจ้งรายการต่าง ๆ หรือการคัดค้านการประเมินภาษี ดังนี้ 

๑. ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน ท าหน้าที่วินิจฉัยปัญหา ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
๓. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่การประเมิน

ภาษี และจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และติดประกาศ ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
สถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร  

๔. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีผลให้ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  
ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. การก าหนดฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษี โดยมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ 
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ให้ค านวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  

๖. ก าหนดอัตราภาษี ให้จัดเก็บภาษีตามอัตราดังต่อไปนี้  
๖.๑ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๒  
๖.๒ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๕  
๖.๓ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๒  
๖.๔ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๒ 

หากไม่ได้ใช้ประโยชน์ ๓ ปี ติดต่อกัน ในปีที่ ๔ ให้เพ่ิมอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ และให้เพ่ิมอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ ทุก ๓ ปี แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกินร้อยละ ๕ 

๗. ให้มีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่เสียภาษี จ านวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๘. ก าหนดวิธีการ ระยะเวลาในการประเมินภาษี การลดหย่อน การช าระภาษี และการคืนภาษี 
๙. ภาษีท่ีไมช่ าระภายในเวลาที่ก าหนดให้เป็นภาษีค้างช าระ ต้องเสียเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะ

ได้รับหนังสือแจ้ง ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ ของจ านวนภาษีที่ค้างช าระ แต่หากมีการช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
แจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐ ของจ านวนภาษีค้างช าระ หากผู้เสียภาษีไม่ได้ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเงินเพ่ิมอีก
ร้อยละ ๑ ต่อเดือน เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน แต่ไมใ่ห้น าเบี้ยปรับมารวมค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิม  

๑๐. ผู้เสียภาษีมีสิทธิคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง และขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนไ ด้ 
รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีได้   

๑๑. ก าหนดความผิดและบทลงโทษ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจ  
๑๑.๒ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ขัดขวาง หรือท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่น

มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด 
๑๑.๓ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 



๑๑.๔ แจ้งข้อความเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
๑๑.๕ ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
๑๑.๖ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานส ารวจหรือพนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี 
๑๑.๗ กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้  

ทั้งนี้ เมื่อช าระค่าปรับตามค าที่เปรียบเทียบแล้วให้คดีเป็นอันเลิกกัน  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และ
พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว 
และก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเว้นทรัพย์สินจากการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การค านวณภาษี การลดหรือยกเว้นภาษี 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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