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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
			 โดยที่ กำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แพทย์ ป ระจำตำบล สารวั ต รกำนั น
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น เป็นบุคคลในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามใกล้ชดิ กับราษฎรในการปฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป็นผูช้ ว่ ยเหลือนายอำเภอซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
กรณีตา่ ง ๆ นอกจากนีย้ งั ทำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ ประนีประนอมและ
จัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ
ตัวแทนของราษฎรเกีย่ วกับเรือ่ งร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพือ่ นำเสนอ
ต่อส่วนราชการ
			 เพือ่ ให้คงมีตำแหน่งกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นในทุกตำบล หมูบ่ า้ นต่อไป  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

หมายเหต:-

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
			 เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น เป็นบุคคลในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามใกล้ชดิ กับราษฎรในการปฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป็นผูช้ ว่ ยเหลือนายอำเภอซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงได้เพิม่ ความเป็นวรรคสองของ
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
โดยการกำหนดให้ตำแหน่งกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอยู่ในทุกตำบล หมู่บ้านต่อไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๔

หลักการและเหตุผล
			 เนื่ อ งจากมาตรการภาษี ส นั บ สนุ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่โดยที่ประชาชน
และผู้ ป ระกอบการในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ยั ง มี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะ
ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านภาษีอากรต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงสมควรลด
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม
มาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร และลดอัตราภาษีธุรกิจ
เฉพาะสำหรั บ กิ จ การขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ทางค้ า หรื อ หากำไรที่ ตั้ ง
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระ
ภาษีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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สาระสำคัญโดยสรุป
			 ๑) บทนิยาม
				 “สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจ
มีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ
				 “บริการ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์
อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
				 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำหรือสถานทีซ่ ง่ึ ใช้เป็นทีผ่ ลิตสินค้าเป็นประจำ
				 “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หมายความว่า ท้องทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล
			 ๒) ให้ผมู้ เี งินได้ทไี่ ด้รบั เงินได้พงึ ประเมินจากการรับเหมาทีผ่ รู้ บั เหมา
ต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือตาม (๗)
ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร และผูม้ เี งินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน
(๑) ถึง (๗) แล้วตาม (๘) ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีสถาน
ประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ จะเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของเงินได้
พึงประเมินโดยไม่ตอ้ งนำไปรวมคำนวณเพือ่ เสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) และ
(๒) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้  ทัง้ นี้ สำหรับเงินได้ทเี่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะทีไ่ ด้จากการผลิตสินค้าหรือการขาย๑ สินค้าในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ หรือการให้บริการ๒ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
			 ๓) ในกรณีทเ่ี ป็นการให้ลดอัตราภาษีเงินได้ซง่ึ เป็นภาษีจากกำไรสุทธิของ
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลตาม (ก) ของ (๒) สำหรับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลแห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๓ ของกำไรสุทธิ ให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและ
		 ๑ การขาย หมายความว่า การจำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้าโดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า
สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และการส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขายสินค้าที่ผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการส่งออกสินค้าโดยทางน้ำหรือทางอากาศ.
		 ๒กรณีการให้บริการ หากผู้ให้บริการมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การใช้บริการต้องเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร แต่ถ้าผู้ให้บริการมีสถานประกอบกิจการทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให้บริการและการใช้บริการนั้น
ต้องเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น.
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓
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มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือการขาย๓สินค้าในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก าร๔ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ตั้ ง แต่ ร อบ
ระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๓ ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๕ ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
			 ๔) ให้ลดอัตราภาษีเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินได้จากการธุรกิจ
การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอื่นนอกจากที่
ระบุไว้ใน (๑) ถึง (๗) แล้วตาม (๘) ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๐.๑
ของเงินได้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเมื่อคำนวณภาษีตามมาตรา ๕๐ (๕)
แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว อยูใ่ นบังคับต้องหักเป็นเงินภาษีสงู กว่าร้อยละ ๐.๑
ของเงินได้พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
			 ๕) ให้ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้ง
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ ๔)
แล้ว เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔)
แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหัก
ไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
			 ๖) ให้ลดอัตราภาษีธรุ กิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แห่งประมวล
รัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๐.๑ สำหรับรายรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หมายเหต:		
		
		
		
๓
๔
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)   แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โปรดดู เพิ่งอ้าง เชิงอรรถ ๑.
โปรดดู เพิ่งอ้าง เชิงอรรถ ๒.
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ๔๙๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๗
หลักการและเหตุผล
			 โดยที่ เ ป็ น การสมควรสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครือ่ งประดับของโลก สมควรยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิม่ สำหรับการนำเข้ามาเพือ่ ขายหรือการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม
โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่
เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ให้แก่ผู้นำเข้าหรือ
ผูข้ ายทีเ่ ป็นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาซึง่ มิใช่หา้ งหุน้ ส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สาระสำคัญโดยสรุป
			 ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือ
การขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก
และอัญมณีทมี่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะทีย่ งั มิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิง่
ทำเทียมวัตถุดงั กล่าวหรือทีท่ ำขึน้ ใหม่ เพชร ไข่มกุ และสิง่ ทำเทียมเพชรหรือไข่มกุ
หรือที่ทำขึ้นใหม่ ให้แก่ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ สำหรับ
การนำเข้ามาเพือ่ ขายหรือการขายตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายเหต:		
		
		
		

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)  แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
แนะนำกฎหมายใหม่
ละกฎหมายที่น่าสนใจ
(ฉบับที่ ๔๙๔) พ.ศ. แ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๙๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๑๐

หลักการและเหตุผล
			 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงินได้
พึงประเมินจากการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย
ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีทมี่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะทีย่ งั มิได้เจียระไน
แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่ง
ทำเทียมเพชรหรือไข่มุก หรือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ และได้ถูกหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายไว้แล้วตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้
พึงประเมินจากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิต
อัญมณีและเครื่องประดับของโลก  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
สาระสำคัญโดยสรุป
			 ได้ ก ำหนดให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง มิ ใ ช่
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงินได้พึงประเมิน
จากการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์
หยกและอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน
แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่ง
ทำเทียมเพชรหรือไข่มกุ หรือทีท่ ำขึน้ ใหม่และได้ถกู หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ยไว
แล้วตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษี
เงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณี
ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) และ
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จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

(๒) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายเหต:-

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)  แห่งประมวล
		 รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
		 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย
		 อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๗

หลักการและเหตุผล
			 โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การของ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทั้งระบบ โดยยกเลิก
บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการจัดตัง้ และการบริหารจัดการหน่วยงานเฉพาะด้าน และ
บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ส าธารณะ เพื่ อ ให้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สามารถกระทำ
กิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้
สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
			 ๑) 	ได้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ“หน่วยงานเฉพาะด้าน”
ในมาตรา ๓ ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๙ ยกเลิกมาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

			 ๒) ได้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที”่ และ “ลูกจ้าง”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
				 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
				 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสำนักงาน
			 ๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สำนั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรือ่ ง อำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยการกำหนดให้คณะกรรมการ
บริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
				 (๑) กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการบริหารงาน และให้
ความเห็นชอบแผนแม่บทของสำนักงาน รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนงาน แผนการลงทุน
แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
				 (๒) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบ
รายงานการเงิน พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน วางระเบียบ
กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
				 (๓) กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอแนะในการแก้ไข
ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคอั น เกิ ด จากการบริ ห ารจั ด การ ตลอดจนเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาสัง่ การในกรณีมปี ญ
ั หาหรืออุปสรรค
เกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
				 (๔)		 แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
				 (๕) ควบคุ ม ดู แ ลการดำเนิ น งานและการบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสำนักงาน
				 (๖) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ และค่าตอบแทนอื่นใดในการ
ดำเนินกิจการของสำนักงาน
				 (๗) กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตลอดจนกระทำการ
อื่ น ใดที่ จ ำเป็ น หรื อ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสำนั ก งานหรื อ
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
			 ๔) ได้แก้ไขเพิม่ เติมความในวรรคหนึง่ ของมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนา

90

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หมายเหต:-

องค์ ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่ อ งอำนาจหน้ า ที่ ข อง
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยการกำหนดให้
ผู้ อ ำนวยการมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสำนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสำนักงาน มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการบริหาร และเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
				 (๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการทีจ่ ะปฏิบตั ปิ ระจำปีตอ่
คณะกรรมการบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานบรรลุวัตถุประสงค์
				 (๒) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
ของสำนักงานรวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน
และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
				 (๓) เสนอความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงาน
ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
บริหาร
				 (๔)		 แต่งตัง้ รองผูอ้ ำนวยการหรือผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อำนวยการตามที่
ผู้อำนวยการมอบหมาย
				 (๕) บรรจุ แต่งตัง้ เลือ่ น ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า ง ตลอดจนให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งออกจากตำแหน่ ง
และบริหารงานบุคคลอื่น
				 (๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
				 (๗) เป็นผู้แทนของสำนักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ในการนี้ ผูอ้ ำนวยการจะมอบอำนาจให้บคุ คลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกำหนด แต่นิติกรรมใดที่
ผูอ้ ำนวยการหรือผูร้ บั มอบอำนาจจากผูอ้ ำนวยการกระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ย่อมไม่ผูกพันสำนักงาน เว้นแต่
คณะกรรมการบริหารให้สัตยาบัน
				 ทั้งนี้ ให้บรรดาการดำเนินกิจการของหน่วยงานเฉพาะด้านตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง มี ผ ลผู ก พั น ในนามของหน่ ว ยงานเฉพาะด้ า นก่ อ นวั น ที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ให้ถือเป็นการดำเนินกิจการในนามของสำนักงาน
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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และกฎหมายที
่น่าสนใจ
การร้องขอรับและการจ่
ายค่าเสียหายเบื
้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๒๓

หลักการและเหตุผล
			 เนื่ อ งจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป ระสบภั ย จากรถใน
บางกรณี มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต และร่ า งกายของผู้ ป ระสบภั ย และยั ง มี ผ ล
ให้ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในการดำรงชี วิ ต ตามปกติ ส มควรที่ จ ะได้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ค่ า เสี ย หายและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ำเป็ น อย่ า งอื่ น เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเสียหาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศในปั จ จุ บั น และกำหนดให้
บริษัทที่รับประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สาระสำคัญโดยสรุป
			 ๑) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับ
ค่าเสียหายเบือ้ งต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น และการร้องขอรับและ
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๔๗
			 ๒)  เมือ่ มีความเสียหายเกิดขึน้ แก่ผปู้ ระสบภัยจากรถทีบ่ ริษทั ได้รบั
ประกันภัยไว้ กฎหมายได้กำหนดค่าเสียหายทีจ่ ะให้ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ไว้ดังต่อไปนี้
				 (๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย ได้แก่
						 (ก) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษา
						 (ข) ค่ า อวั ย วะเที ย มและอุ ป กรณ์ ใ นการบำบั ด รั ก ษา
รวมทั้งค่าซ่อมแซม
						 (ค) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ และค่าวิเคราะห์โรค
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน
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						 (ง) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาทีเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล
						 (จ) ค่าพาหนะนำผู้ประสบภัยไปสถานพยาบาล
				 (๒) ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ได้แก่
						 (ก) ค่าปลงศพ
						 (ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ
			 ๓) การกำหนดจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น กฎหมายได้กำหนดให้
บริษทั ทีไ่ ด้รบั ประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัยจากรถเมือ่ ได้รบั
คำร้องขอจากผู้ประสบภัยแล้วเป็นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
				 (๑)		 จำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับความ
เสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒) (๑) แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความ
เสี ย หายต่ อ ร่ า งกายอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทด้วย
						 (ก) ตาบอด
						 (ข) หูหนวก
						 (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
						 (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
						 (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว
						 (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
						 (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
						 (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
				 (๒) จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท สำหรับความเสียหายต่อชีวิตตาม
ข้อ ๒) (๒)
				 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้ ให้ได้รับ
เงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่ได้รับประกันภัยไว้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
				 (๑) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒) (๑) ต่อมาได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒) (๒)
				 (๒) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓)
(๑) (ก) - (ซ) ต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒) (๒)
				 (๓) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒) (๑) ต่อมาได้รับ
ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่ อย่างใดตามข้อ ๓) (๑) (ก) - (ซ) และข้อ ๒) (๒)
			 ๔)  การยืน่ คำร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้น ในการร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นต่อบริษัทที่รับประกันภัย ให้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอตามแบบที่
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กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที
่น่าสนใจ
การร้องขอรับและการจ่
ายค่าเสียหายเบื
้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒

นายทะเบียนกำหนด โดยต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
				 (๑) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อร่างกาย
						 (ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลในกรณีทม่ี กี ารรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามข้อ ๒) (๑)
						 (ข) สำเนาบั ต รประจำตั ว หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ ท าง
ราชการเป็นผู้ออกให้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนา
หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
						 ในกรณี ที่ ผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกาย
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓) (๑) (ก) - (ซ) นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม
(ก) และ (ข) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์หรือหลักฐาน
อื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว
พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใด
ที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถด้วย
				 (๒) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อชีวิต
						 (ก) สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียน
ประกาศกำหนดซึง่ สามารถพิสจู น์ได้วา่ ผูท้ ม่ี ชี อ่ื ในหลักฐานนัน้ เป็นผูป้ ระสบภัย
						 (ข) สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถ
						 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล นอกจากต้องยืน่ หลักฐานตาม (๒)
นี้แล้ว ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ประกอบด้วย
			 ๕) บุคคลผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้น เมือ่ มีความเสียหาย
เกิดขึน้ แก่ผปู้ ระสบภัยจากรถทีบ่ ริษทั ได้รบั ประกันภัยไว้ กฎหมายได้กำหนด
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
				 (๑) ในกรณีเป็นความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒) (๑)
ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้สถาน
พยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยและได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ประสบภัย
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่รับโอนสิทธิเรียกร้อง
จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓) (๑) (ก) - (ซ)
ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้ทายาท
หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน
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แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

				 (๒) ในกรณีเป็นความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒) (๒) ให้ทายาท
โดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
				 ทัง้ นี้ ในการร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากบริษทั ทีร่ บั ประกันภัย
ต้องกระทำภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งการจ่าย
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นดังกล่าว ให้จา่ ยเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คทีม่ ไิ ด้ลงวันทีล่ ว่ งหน้า
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด
หมายเหต:		
		
		
		
		

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๒๘

หลักการและเหตุผล
			 เนือ่ งจากได้มกี ารปรับปรุงความเสียหายทีจ่ ะให้ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น
จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
จากบริษัทที่รับประกันภัย จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกัน อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้
สำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยจาก
กองทุนเมือ่ ผูป้ ระสบภัยได้นำหลักฐานสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
มาแสดงพร้อมกับการยื่นคำขอด้วย  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที
่น่าสนใจน พ.ศ. ๒๕๕๒
และการจ่ายค่าเสียหายเบื
้องต้นจากกองทุ

สาระสำคัญโดยสรุป
			 ๑) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๕
			 ๒) ในกรณีที่บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น๕
แก่ผู้ประสบภัยจากรถตามมาตรา ๒๐ หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ ระสบภัยไม่ครบจำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ให้ผปู้ ระสบภัยแจ้งต่อสำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
				 (๑) ชื่ อ บริ ษั ท ที่ รั บ ประกั น ภั ย และหมายเลขกรมธรรม์
ประกันภัย
				 (๒) จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ
				 (๓) วั น ที่ ไ ปยื่ น ขอรั บ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น จากบริ ษั ท ที่ รั บ
ประกันภัย
				 หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้สถานพยาบาลที่รักษา
ผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยในกรณีที่
ผู้ ป ระสบภั ย เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกาย หรื อ ทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี แจ้งแทนได้
			 ๓) การยื่ น คำร้ อ งขอรั บ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น เมื่ อ มี ก รณี ต าม
มาตรา ๒๓๖ เกิดขึ้น และผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากเจ้าของรถซึ่งมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายหรือจากบริษัทที่
รับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยอาจยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อ
สำนั ก งานกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ตามแบบที่ น ายทะเบี ย นกำหนด
และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
โปรดดู สรุปสาระสำคัญในกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น   จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒)  และข้อ ๓) น. ๑๐ - ๑๑.
๖
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า
“ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน
	  (๑) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน
	           (๒) รถนัน้ มิได้อยูใ่ นความครอบครองของเจ้าของรถในขณะทีเ่ กิดเหตุเพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์      รีดเอาทรัพย์  
ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
(๓) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙
	  (๔) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
	       (๕)      บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบ
จำนวน หรือ
	  (๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗”.
๕
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แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

				 (๑) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อร่างกาย
						 (ก) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐานการแจ้ ง หนี้ เ กี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
						 (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการ
เป็นผู้ออกให้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ น ายทะเบี ย นประกาศกำหนดซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
						 (ค) สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
						 ในกรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่
อย่างใด จนเป็นเหตุให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกจำนวน
๓๕,๐๐๐ บาท นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (ก) (ข) และ (ค) แล้ว ให้ยื่น
ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์หรือหลักฐานอืน่ ใดทีร่ ะบุวา่ เป็นผูป้ ระสบภัย
ซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวด้วย
				 (๒) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อชีวิต
						 (ก) สำเนามรณบั ต ร หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ น ายทะเบี ย น
ประกาศกำหนด ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
						 (ข) สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
						 ในกรณี ที่ ผู้ ป ระสบภั ย ถึ ง แก่ ค วามตายภายหลั ง จากการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกจากต้องยืน่ หลักฐานตาม (๒) แล้ว
ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ประกอบด้วย
			 ๔) บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น กฎหมายได้กำหนด
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
				 (๑) กรณีเป็นความเสียหายต่อร่างกาย ให้ผปู้ ระสบภัยเป็นผูร้ อ้ งขอ
หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย
และได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ประสบภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำกัด ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย
ทายาทหรื อ ญาติ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของผู้ ป ระสบภั ย แล้ ว แต่ ก รณี
ร้องขอแทน แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่ง
อย่างใด จนเป็นเหตุให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกจำนวน
๓๕,๐๐๐ บาท ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ แต่หากผู้ประสบภัยไม่สามารถ
ร้องขอได้ ให้ทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ร้องขอแทน
				 (๒) กรณีเป็นความเสียหายต่อชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

97

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที
่น่าสนใจน พ.ศ. ๒๕๕๒
และการจ่ายค่าเสียหายเบื
้องต้นจากกองทุ

				 ทัง้ นี้ ในการร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากสำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยต้องร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน ๑๘๐ วัน
นั บ แต่ วั น ที่ มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง การจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น
ดังกล่าวให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้าภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด
หมายเหต:		
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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