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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยทีป่ระเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ร่วมลงนาม 

ในกฎบัตรของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖ 
	เพ่ือกอ่ตั้งสถาบันความรว่มมอืเพื่อพฒันาเศรษฐกจิลุ่มนำ้โขง	(Mekong	Institute)	 
และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที	่ ๘	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
ได้กำหนดให้จัดตั ้งสำนักงานของสถาบันขึ ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน 
และปฏิบัตภิารกจิอนัเปน็หน้าท่ีของสถาบนั	ดงัน้ัน	เพื่อใหส้ถาบนัและเจ้าหน้าท่ี 
ของสถาบันซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นทีอ่ยูใ่นประเทศไทยได้รับเอกสิทธิ ์
ในการดำเน ินงานและการปฏิบัติงานในประเทศไทย	 จึงจำเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
กฎหมายได้กำหนดบทนิยามคำว่า “สถาบัน”	หมายความว่า	สถาบัน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง	ทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของสถาบัน 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง	 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที	่๑๘	มิถุนายน	 
พ.ศ.	๒๕๔๖

	ในการนี	้ เพื ่อเป็นการคุ ้มครองการดำเนินงานของสถาบันซึ ่งเป็น 
องคก์ารระหว่างประเทศในประเทศไทยใหบ้รรลตุามความมุ่งประสงค์	กฎหมาย 
จึงได้กำหนดให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่า 
มีภูมิลำเนาในประเทศไทย	โดยใหส้ถาบนัมีสทิธริบับรกิารดา้นการสื่อสารเชน่เดยีว 
กับทีร่ัฐบาลให้แก่องค์การระหว่างประเทศอืน่	ๆ	 ในประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องลำดับกอ่นหลงัของการใหบ้รกิาร	คา่ธรรมเนยีม	รวมท้ังการคา่เรยีกเกบ็ตา่ง	ๆ 	 

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



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒
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สำหรับการสือ่สารอย่างเป็นทางการ	 ตลอดจนให้สินทรัพย	์ รายได้	
และทรัพย์สินของสถาบัน	ได้รับยกเว้น

	 (๑)	 ภาษทีางตรงใด	ๆ 	แตไ่มร่วมถงึภาษีซึ่งไมไ่ดเ้รยีกเกบ็มากไปกวา่ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค

	 (๒)	 อากรตามกฎหมายว่ าด้ วยพิ กัดอั ตราศุ ลกากรและ 
ภาษีทัง้ปวงในการนำเข้าและส่งออกวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ ่งของ	 รวมทัง้
ยานพาหนะตามจำนวนทีส่มควรซึ ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	
แต่การขายและการโอนวัสดุอุปกรณ์	 สิ่งของ	 หรือยานพาหนะเช่นว่านั้น 
ในประเทศไทย	ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย

	 ทั้งนี้	 กฎหมายยังได้กำหนดให้เจ้าหน้าทีข่องสถาบันซึ ่งมิได้มี 
สัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	ซึ่งผู้อำนวยการของสถาบันได้แจ้ง
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ	ได้รับยกเว้น

	 (๑)		ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะทีเ่รียกเก็บจาก 
เงินเดือนและค่าตอบแทนในการทำงานทีไ่ด้รับจากสถาบันตามทีจ่ำเป็น 
แก่การปฏิบัติหน้าที่

	 (๒)		อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้า 
ของใช้ในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวแต่ไม่รวมถึงยานพาหนะภายใน	 
๖	เดือนหลังจากท่ีไดเ้ดนิทางมาถงึในครั้งแรกเพื่อรบัตำแหน่งในประเทศไทย	
หรอืภายใน	๖	เดือนหลงัจากความตกลงระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
กับสถาบ ันความร่ วมมือ เพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ ่มน้ ำ โขงซึ ่งทำขึ ้น 
เมื่อวันที่	 ๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีผลใช้บังคับ	แล้วแต่ว่าวันใดจะเป็น 
วันหลัง	แต่การจำหน่าย	 จ่าย	 โอนบรรดาสิ่งของเช่นว่านั้นในประเทศไทย	
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย

	 (๓)		การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว	 
โดยให้รวมถึงคู ่สมรส	 บุตรและญาติซึ ่งอยูใ่นความอุปการะของบุคคล 
ดังกล่าวด้วย

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยทีร่ัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือ 

ทุพพลภาพ	 สมควรกำหนดให้ผู ้มี เงินได้ซึ ่งอ ุปการะเลี ้ยงดูบิดามารดา	
สามีหรอืภรยิา	บุตรชอบดว้ยกฎหมาย	หรอืบตุรบญุธรรมของผู้มเีงนิได	้บดิามารดา 
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้	 หรือบุคคลอื่นที ่
ผูม้ีเงินได้เป็นผูดู้แลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการโดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ	 สามารถนำ 
ค่าอุปการะเลีย้งดูบุคคลดังกล่าวมาหักลดหยอ่นในการคำนวณภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา	อันเปน็การสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดคูนพกิารหรอืทุพพลภาพ	 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยทีร่ัฐบาลมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือ 

ทุพพลภาพ	จงึไดด้ำเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายในเรื่องการหกัลดหย่อนภาษี 
เงินได้สำหรับผูม้ีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	๔๐	 ให้สามารถนำค่าอุปการะ 
เลีย้งดูคนพิการหรือทุพพลภาพมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาได้ใน	(ฎ)	ของ	(๑)	ในมาตรา	๔๗	แห่งประมวลรัษฎากร	กล่าวคือ	 
กฎหมายได้กำหนดให้ผู ้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 ๔๐	 ซึ่งได้มีการหัก 
คา่ใชจ้า่ยตา่ง	ๆ 	ตามมาตรา	๔๒	ทว	ิถงึมาตรา	๔๖	แลว้	ใหส้ามารถนำคา่อุปการะ 
เล้ียงดูบิดามารดา	สามีหรอืภรยิา	บตุรชอบดว้ยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผู้ม ี
เงนิได	้		บิดามารดาหรอืบตุรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรอืภรยิาของผู้มเีงนิได	้หรอื 
บุคคลอืน่ทีผู่ม้ ีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ได้อีก	 คนละ	 ๖๐,๐๐๐	 บาท	 โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซึง่มี 
บัตรประจำตัวคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 
คนพิการ	 หรือเป็นคนทุพพลภาพ	 มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ	 และ 
อยูใ่นความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	 แต่สำหรับการหักลดหย่อนสำหรับ 
บุตรบุญธรรม	ให้หักได้ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว	 	 โดยค่าอุปการะ
เลีย้งดูดังกล่าวให้หักลดหย่อนสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	
ที่จะต้องยื่นรายการในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นต้นไป

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



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
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	 ทั้งนี้	 กฎหมายยังได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (๒)	 ของวรรคสอง	
ในมาตรา	 ๕๗	 เบญจ	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย 
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที	่๑๔)	พ.ศ.	๒๕๒๙				 
ในเรื่องการย่ืนรายการและเสยีภาษีในกรณท่ีีกฎหมายไดก้ำหนดใหภ้รยิาซึ่งม ี
เงนิได้พงึประเมิน	ตามมาตรา	๔๐	(๑)	ในปภีาษีท่ีลว่งมาแลว้	ไม่วา่จะมเีงนิได ้
พงึประเมินอ่ืนด้วยหรอืไม	่ใหภ้รยิาซึ่งมคีวามประสงคจ์ะแยกย่ืนรายการและ 
เสียภาษตีา่งหากจากสาม	ีสามารถท่ีจะแยกย่ืนรายการและเสยีภาษีตา่งหาก 
จากสามีได้เฉพาะส่วนทีเ่ป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	๔๐	(๑)	 โดยมิให้ 
ถือว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 ๔๐	 (๑)	 นั้นเป็นเงินได้ของสามีตาม 
มาตรา	 ๕๗	 ตรี	 โดยให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ดังนี้

	 (๑)  สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา	๔๗	(๑)	(ก)
 (๒)  สำหรับบุตรท่ีหักลดหย่อนได้ตามอัตราท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ 

(๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ) คนละกึ่งหนึ่ง
	 (๓) สำหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา	 ๔๗	 (๑)	 (ง)	 วรรคหนึ่ง

หลักการและเหตุผล
โดยทีพ่ระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล	 

มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน	 เป็นการจำกัดสิทธิ 
ของประชาชน	 ทัง้สิทธิของผู ้สมัครรับเลือกตั ้งและสิทธิของประชาชนผู ้มี 
สิทธิเลือกตั้ง	สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน		จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการใหส้ทิธเิสรภีาพแก่ผู้สมัครรบัเลอืกตั้งและประชาชนผู้มสีทิธิ 

เลือกตั้ง	จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	๕๘/๒	แห่งพระราชบัญญัติ 

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
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สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล	พ.ศ.	๒๕๓๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบล	(ฉบบัท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๖	 
ในเร่ืองวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	โดยกฎหมาย 
ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

หลักการและเหตุผล
โดยท่ีพระราชบญัญตัเิทศบาล	มีบทบญัญตับิางประการไมเ่หมาะสมกบั 

สภาวะในปัจจบัุนเปน็การจำกดัสทิธขิองประชาชน	ท้ังสทิธขิองผู้สมคัรรบัเลอืกตั้ง 
และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 สมควรเปิดกว้างให้เป็นดุลพินิจของ 
ประชาชนโดยเสรี		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื ่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งและประชาชน 

ผูม้ ีส ิทธิเล ือกตัง้	 จึงได้ม ีการแก้ไขเพิ ่มเติมความในมาตรา	 ๔๘	 สัตต	
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล	(ฉบับที่	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๔๖	ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายก 
เทศมนตรี	 โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่ 
วันเลือกตั้ง	และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
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หลักการและเหตุผล
โดยทีพ่ระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบัญญัติ 

บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจำกัดสิทธิของ 
ประชาชน	 ทัง้สทิธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง	สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน		จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชน 

ผูม้ ีส ิทธิ เล ือกตั ้ง	 จึงได้ม ีการแก้ไขเพิ ่มเติมความในมาตรา	 ๓๕/๒	 
แหง่พระราชบัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด	พ.ศ. ๒๕๔๐	ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (ฉบับที	่ ๓)	พ.ศ.	๒๕๔๖ 
ในเรื ่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่ง 
นับตั ้งแต่วันเล ือกตั ้งและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหต:-

 	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑๐
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หลักการและเหตุผล
	 โดยท่ีพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมืองพทัยา	มีบทบญัญตัิ 

บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน	เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน	ท้ังสทิธิ 
ของผู้สมัครรบัเลอืกตั้ง	และสทิธขิองประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตั้ง	สมควรเปดิกวา้ง 
ให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	 เพื ่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งและประชาชน 

ผ ูม้ ีส ิทธิ เล ือกตั ้ง 	จึ ง ได้ม ีการแก้ ไข เพิ ่ม เติมความในมาตรา 	๔๕	แห่ ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	พ.ศ.	๒๕๔๒		ในเรื่องวาระ 
การดำรงตำแหน่งของนายกเมืองพัทยา	โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกเมือง
พัทยาดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง	และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	
๔	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง	 แต่เมือ่ใดทีน่ายกเมืองพัทยาดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง	 
ก็ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน	๔๕	วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหต:-

 	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑๓




