แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน
ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

โดยทีป่ ระเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ร่วมลงนาม
ในกฎบัตรของสถาบันความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม่ น้ำโขงในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
เพือ่ ก่อตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)
และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานของสถาบันขึ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน
และปฏิบัตภิ ารกิจอันเป็นหน้าที่ของสถาบัน ดังนั้น เพื่อให้สถาบันและเจ้าหน้าที่
ของสถาบันซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยได้รับเอกสิทธิ์
ในการดำเนิน งานและการปฏิ บั ติ ง านในประเทศไทย จึ ง จำเป็ น ต้ อ ง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

กฎหมายได้กำหนดบทนิยามคำว่า “สถาบัน” หมายความว่า สถาบัน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของสถาบัน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๖
ในการนี ้ เพื ่อ เป็ น การคุ ้ม ครองการดำเนิ น งานของสถาบั น ซึ ่ง เป็ น
องค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยให้บรรลุตามความมุ่งประสงค์ กฎหมาย
จึงได้กำหนดให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่า
มีภมู ิลำเนาในประเทศไทย โดยให้สถาบันมีสทิ ธิรบั บริการด้านการสื่อสารเช่นเดียว
กับทีร่ ัฐบาลให้แก่องค์การระหว่างประเทศอืน่ ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องลำดับก่อนหลังของการให้บริการ ค่าธรรมเนียม รวมทั้งการค่าเรียกเก็บต่าง ๆ
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พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒

สำหรั บ การสือ่ สารอย่า งเป็ น ทางการ ตลอดจนให้ สิ น ทรั พ ย์ รายได้
และทรัพย์สินของสถาบัน ได้รับยกเว้น
(๑) ภาษีทางตรงใด ๆ แต่ไม่รวมถึงภาษีซึ่งไม่ได้เรียกเก็บมากไปกว่า
ค่าบริการสาธารณูปโภค
(๒) อากรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรและ
ภาษี ท งั ้ ปวงในการนำเข้ า และส่ ง ออกวั ส ดุ อุป กรณ์ สิ ่ง ของ รวมทัง้
ยานพาหนะตามจำนวนทีส่ มควรซึ ่ง จำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
แต่การขายและการโอนวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ หรือยานพาหนะเช่นว่านั้น
ในประเทศไทย ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย
ทั้ ง นี้ กฎหมายยัง ได้ ก ำหนดให้ เ จ้ า หน้ า ทีข่ องสถาบั น ซึ ่ง มิไ ด้ ม ี
สัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้อำนวยการของสถาบันได้แจ้ง
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับยกเว้น
(๑) ภาษี เ งิ น ได้ ต ามประมวลรั ษ ฎากรเฉพาะทีเ่ รี ย กเก็ บ จาก
เงินเดือนและค่าตอบแทนในการทำงานทีไ่ ด้รับจากสถาบันตามทีจ่ ำเป็น
แก่การปฏิบัติหน้าที่
(๒) อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้า
ของใช้ ใ นครั ว เรื อ นและของใช้ ส่ ว นตั ว แต่ ไ ม่ร วมถึ ง ยานพาหนะภายใน
๖ เดือนหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงในครั้งแรกเพื่อรับตำแหน่งในประเทศไทย
หรือภายใน ๖ เดือนหลังจากความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กั บ สถาบัน ความร่ ว มมื อ เพื ่อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ลุ ่ม น้ ำ โขงซึ ่ง ทำขึ ้น
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ แล้วแต่ว่าวันใดจะเป็น
วันหลัง แต่การจำหน่าย จ่าย โอนบรรดาสิ่งของเช่นว่านั้นในประเทศไทย
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย
(๓) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นคนต่ า งด้ า ว
โดยให้ ร วมถึ ง คู ่ส มรส บุ ต รและญาติ ซึ ่ง อยูใ่ นความอุ ป การะของบุ ค คล
ดังกล่าวด้วย
หมายเหต:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๕

หลักการและเหตุผล

โดยทีร่ ั ฐ บาลมีน โยบายเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารหรื อ
ทุพ พลภาพ สมควรกำหนดให้ ผู ้มี เ งิ น ได้ ซึ ่ง อุป การะเลี ้ย งดู บิ ด ามารดา
สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มเี งินได้ บิดามารดา
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอื่นที่
ผูม้ ีเงินได้เป็นผูด้ ูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการโดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ สามารถนำ
ค่าอุปการะเลีย้ งดูบุคคลดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา อันเป็นการสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

โดยทีร่ ัฐบาลมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องการหักลดหย่อนภาษี
เงินได้สำหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ให้สามารถนำค่าอุปการะ
เลีย้ งดู ค นพิ ก ารหรื อ ทุพ พลภาพมาหั ก ลดหย่อ นในการคำนวณภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาได้ใน (ฎ) ของ (๑) ในมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ
กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ซึ่งได้มีการหัก
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แล้ว ให้สามารถนำค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มี
เงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มเี งินได้ หรือ
บุคคลอืน่ ทีผ่ ูม้ ีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้ อ ีก คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยบุ ค คลดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น คนพิ ก ารซึ ่ง มี
บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และ
อยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่สำหรับการหักลดหย่อนสำหรับ
บุตรบุญธรรม ให้หักได้ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว โดยค่าอุปการะ
เลีย้ งดูดังกล่าวให้หักลดหย่อนสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

ทั้งนี้ กฎหมายยังได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) ของวรรคสอง
ในมาตรา ๕๗ เบญจ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ ่ง แก้ ไ ขเพิ ่ม เติ ม โดย
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
ในเรื่องการยื่นรายการและเสียภาษีในกรณีท่ีกฎหมายได้กำหนดให้ภริยาซึ่งมี
เงินได้พงึ ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) ในปีภาษีท่ลี ว่ งมาแล้ว ไม่วา่ จะมีเงินได้
พึงประเมินอื่นด้วยหรือไม่ ให้ภริยาซึ่งมีความประสงค์จะแยกยื่นรายการและ
เสียภาษีตา่ งหากจากสามี สามารถที่จะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตา่ งหาก
จากสามีได้เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให้
ถือว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) นั้นเป็นเงินได้ของสามีตาม
มาตรา ๕๗ ตรี โดยให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ดังนี้
(๑) สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา ๔๗ (๑) (ก)
(๒) สำหรับบุตรทีห่ กั ลดหย่อนได้ตามอัตราทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา ๔๗
(๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ) คนละกึ่งหนึ่ง
(๓) สำหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง
หมายเหต:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๘

หลักการและเหตุผล

โดยทีพ่ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจำกัดสิทธิ
ของประชาชน ทัง้ สิ ท ธิ ข องผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั ้ง และสิ ท ธิ ข องประชาชนผู ้มี
สิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการให้สทิ ธิเสรีภาพแก่ผ้สู มัครรับเลือกตั้งและประชาชนผู้มสี ทิ ธิ
เลือกตั้ง จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
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สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ในเรือ่ งวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกฎหมาย
ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
หมายเหต:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๗

หลักการและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัตเิ ทศบาล มีบทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับ
สภาวะในปัจจุบันเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นดุลพินิจของ
ประชาชนโดยเสรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เพื ่อ เป็น การให้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพแก่ ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั ้ง และประชาชน
ผูม้ ีส ิท ธิ เ ลือ กตั ้ง จึ ง ได้ ม ีก ารแก้ ไ ขเพิ ่ม เติ ม ความในมาตรา ๔๘ สั ต ต
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายก
เทศมนตรี โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่
วันเลือกตั้ง และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

หมายเหต:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑๐

หลักการและเหตุผล

โดยทีพ่ ระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มีบ ทบั ญ ญั ติ
บางประการไม่เ หมาะสมกั บ สภาวะในปั จ จุ บั น เป็ น การจำกั ด สิ ท ธิ ข อง
ประชาชน ทัง้ สิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชน
ผูม้ ีส ิท ธิ เ ลือ กตั ง้ จึ ง ได้ ม ีก ารแก้ ไ ขเพิ ่ม เติ ม ความในมาตรา ๓๕/๒
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่ง
นับ ตั ้ง แต่ วั น เลือ กตั ้ง และมี ร ะยะการดำรงตำแหน่ ง คราวละ ๔ ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง
หมายเหต:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมอื งพัทยา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑๓

หลักการและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา มีบทบัญญัติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบนั เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผู้มสี ทิ ธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้าง
ให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้ส มัครรับเลือกตั้งและประชาชน
ผูม้ ีส ิท ธิ เ ลือ กตั ้ง จึ ง ได้ ม ีก ารแก้ ไ ขเพิ ่ม เติ ม ความในมาตรา ๔๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องวาระ
การดำรงตำแหน่งของนายกเมืองพัทยา โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกเมือง
พัทยาดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ
๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่เมือ่ ใดทีน่ ายกเมืองพัทยาดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
ก็ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

หมายเหต:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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