
17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่เก่ียวกับการเกษตรดังนี้ 
 

3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย
ในภาคใต้) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
                    สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยใน
ภาคใต้) 

1. มาตรการยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ 
                              ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา 
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือในการซ่อมแซม
ห้องชุดในอาคารหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุดที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

2. มาตรการยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ 
                              ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา 
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในรถที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินสามหมื่นบาท 

3.  การยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว  สามารถด าเนินการได้โดยการออกกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ .. 

(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จ านวน 1 ฉบับ 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของส านักงานศาลยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
            ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป 
            สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 



                   1. ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และมีการออกระเบียบเพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
                   2. ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ มีอ านาจในการด าเนินคดีต่อบุคคลที่กระท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย และสั่ง
การให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขปญญหาที่เกิดภายในสหกรณ์ 
                   3. ก าหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค าสั่งทางปกครองตาม
กฎหมาย 
                   4. ก าหนดให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด าเนินธุรกิจกับกลุ่ม
เกษตรกร 
                   5. ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับบุคคล
ธรรมดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เพ่ือให้สามารถรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ 
                   6. ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ให้สามารถด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องกันได ้
                   7. ก าหนดความรับผิดชอบของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์เมื่อกระท าให้สหกรณ์เกิดความ
เสียหาย 
                   8. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ท่ีเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารสหกรณ์ให้เหมาะสม
กับประเภทสหกรณ์ ธุรกิจ และขนาดของสหกรณ์ 
                   9. ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท า
รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
                   10. ก าหนดให้มีกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่
บรรดาสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 
ประกอบด้วยรองปลัด กษ. ซึ่งปลัด กษ. มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
                   11. ก าหนดการบัญชี จัดระบบบัญชี รวมถึงการก าหนดชื่อทางบัญชีใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ
บัญชีสากล 
                   12. ก าหนดให้มีการควบรวมสหกรณ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยค านึงถึงขนาดของสหกรณ์ 
ความเสี่ยงของสหกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิ้น และการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
                   13. ปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในเชิงป้องปรามและก าหนดอัตราโทษขั้นต่ าไว้
ด้วย 
 

 

6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
.... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

                   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 



                   1. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีดังนี ้
                             1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และหลักการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ 

                             1.2 ก าหนดให้มี คทช. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ คทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล การบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินโดยทั่วไป รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

                             1.3 ก าหนดให้การด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟญงความคิดเห็นของประชาชน ตามท่ี คทช. ก าหนด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 

                             1.4 ก าหนดให้ คทช. มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ คทช. มอบหมาย 

                             1.5 ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการ คทช. มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ 
คทช. คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อ คทช. 
เพ่ือพิจารณา 

                             1.6 ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ คทช. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง เลขาธิการ คทช. และจัดตั้งส านักงานเลขาธิการ คทช. ในส านัก
นายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัตินี้ 
                   2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้ 
                             2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ คจช. โดยให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดี
กรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมป่าไม้ เลขาธิการส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมท่ีดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น อีกไม่
เกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

                             2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ คจช. ให้มีความชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกับอ านาจ
ของ คทช. 
 


