
http://www.thaigov.go.th                                                                       วันท่ี 4 มกราคม 2555 
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 ถนนอู่ทองใน นางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุ ตตมา  อมรวิ วัฒน์   และนายชลิ ตรั ตน์   จั นทรุ เ บกษา    รอง โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี                            
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
  4.  เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชสํานักงาน 

   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 
 6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
   รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย) 
 
 สังคม 
 7.  เรื่อง  การดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวเพ่ือเยียวยาวิกฤตอุทกภัย  
 8.  เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของคณะกรรมการเพ่ือให้ความ
   ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.)  
 
 แต่งตั้ง 
 15. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 
   2.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน 
 
 
  

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
4. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นํามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2553 เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกําหนดเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....         
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นการกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ
พิเศษเฉพาะสําหรับข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และ  
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งคณะกรรมการเพ่ือให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) และคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.)      
ทราบด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. มาตรการให้หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
      กําหนดให้หักลดหย่อนภาษีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรวมท้ังค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร หรือท่ีอยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด และ
ทรัพย์สินท่ีมีการประกอบการติดต้ังกับตัวอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด รั้ว และประตูรั้ว แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ทรัพย์สินท่ีได้รับการซ่อมแซมนั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และอยู่ในท้องท่ีท่ีทางราชการประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบ
อุทกภัย 
  (2) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น หรือเป็นผู้เช่าทรัพย์สินนั้น หรือเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการและใช้ประโยชน์อ่ืน และต้องเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมรวมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น ในระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และถ้าผู้มีเงินได้นั้น   
จ่ายค่าซ่อมแซม รวมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินเกินกว่าหนึ่งแห่งให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีรวมกันตามจํานวนท่ี
จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
  (3) ทรัพย์สินท่ีได้ทําประกันภัยคุ้มครองจากเหตุอุทกภัย ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเฉพาะค่าซ่อมแซมรวมท้ังค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนท่ีได้จ่ายเกินกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจประกันภัย 
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
  (4) ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีในปีท่ีได้จ่ายค่าซ่อมแซม รวมท้ังวัสดุอุปกรณืในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในปี 
พ.ศ. 2554 หรือในปีภาษี พ.ศ. 2555 ถ้าใช้สิทธิยกเว้นในปีภาษี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555 ท้ังสองปีภาษี ให้ได้รับสิทธิ
ยกเว้นรวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
  2. มาตรการให้หักค่าลดหย่อนภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์  
      กําหนดให้หักค่าลดหย่อนภาษีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท โดยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) รถยนต์ท่ีได้รับการซ่อมแซมนั้นต้องเป็นรถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากการถูกน้ําท่วมรถยนต์เนื่องจาก
เหตุอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
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  (2) ผู้มีเงินต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือเป็นผู้เช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับการซ่อมแซม และต้องเป็นผู้ท่ีอยู่
ในท้องท่ีท่ีทางราชการประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยโดยมีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดท่ีมีผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้เช่า หรือเป็นผู้ใช้อาคารหรือห้องชุด เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการ อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย นั้น 
  (3) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์รวมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ โดยได้จ่ายใน
ระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และถ้าผู้มีเงินได้นั้นจ่ายค่าซ่อมแซมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถยนต์เกินกว่าหนึ่งคัน ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีรวมกันตามจํานวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท 
  (4) รถยนต์ท่ีได้ทําประกันภัยคุ้มครองจากเหตุอุทกภัย ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเฉพาะค่าซ่อมแซมรถยนต์
รวมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจประกันภัย 
แต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท 
  (5) ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในปีท่ีได้จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ในปีภาษี พ.ศ. 2554 หรือในปีภาษี 
พ.ศ. 2555 ถ้าใช้สิทธิยกเว้นในปีภาษี พ.ศ. 2554 และปีภาษี พ.ศ. 2555 ท้ังสองปีภาษี ให้ได้รับสิทธิยกเว้นรวมกันไม่เกินสาม
หม่ืนบาท 
   

สังคม 
7. เรื่อง การดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวเพ่ือเยียวยาวิกฤตอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวเพ่ือเยียวยาวิกฤตอุทกภัย   และ
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการด้านต่าง ๆ ต่อไป ตามท่ีกระทรวง
การท่องเท่ียวเสนอ ท้ังนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการประกันคุ้มครองชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีประสบ  
สาธารณภัยและอุบัติภัย  ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ    

 
8. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคฐ.) เสนอ วงเงินรวมท้ังสิ้น 11,026.607 ล้านบาท และให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธาน กฟย. รายงานว่า กฟย. ได้มีการประชุม ครั้งท่ี 4/2554 
เม่ือวันพุธท่ี 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู เยียวยาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามท่ี กคฐ. 
เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
  1. กคฐ. ได้นําเสนอแผนงาน/โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากท่ีประชุม กคฐ. ครั้งท่ี 3/2554 เรียบร้อยแล้ว โดยมีวงเงินรวม
ท้ังสิ้น 11,026.607 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   1.1 ด้านคมนาคมขนส่ง วงเงินรวม 5,693.800 ล้านบาท 
   1.2 ด้านศาสนสถานและโบราณสถาน  วงเงินรวม 137.575 ล้านบาท  
   1.3 ด้านสถานศึกษา วงเงินรวม 1,379.905 ล้านบาท 
   1.4 ด้านแหล่งน้ําและระบบชลประทาน วงเงินรวม 3,201.640 ล้านบาท 
   ท้ังนี้ ในส่วนของแผนงาน/โครงการด้านแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ท่ี กคฐ. นําเสนอในคราวนี้ 
กฟย. พิจารณาแล้ว  มีความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สรุปได้ว่า แผนงาน / โครงการดังกล่าว 
เป็นการฟ้ืนฟูในระยะเร่งด่วนเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานปกติ ดังนั้น ในส่วนนี้ไม่เข้าข่ายท่ี
จะต้องนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเป็น
แผนงาน / โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพ่ือป้องกันน้ําท่วมในระยะยาว และมีระยะเวลาดําเนินงาน
มากกว่า 1 ปี จะส่งแผนงาน / โครงการให้ กยน. ได้พิจารณาอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม อาจต้องสอบทานแนวปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง ชัดเจนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   1.5 แผนงาน / โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินสําหรับการฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของกระทรวงกลาโหม (กห.) วงเงินรวม จํานวน 613.688 ล้านบาท 
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แต่งตั้ง 

15.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เสนอ แต่งต้ังคณะกรรมการ
การเคหะแห่งชาติ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมท่ีพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 10 คน ดังนี้ นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี (ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ นายวัฒนา  เชาวสกู (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ นายศิริโรจน์  ชาวปากน้ํา นาย
ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ นายนิวัต  วัชรขจร นายคณิต แพทย์สมาน และนายสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร    
 
  2.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ีนในคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี 
11) พ.ศ. 2551 จํานวน 2 ราย แทนนายอภิชาต เพ็ญสุภา และนางปัทมา ตันติรุจนานนท์ กรรมการท่ีลาออก ดังนี้ 1. รอง
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก วรพจน์ ขําพิศ 2. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 
 
 

 
********** 


