สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ....
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบการที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดตั้ง
คณะทางานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและกาารค้าฮ่องกงประจา
ประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีคาสั่งที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง
คณะทางานดังกล่าวแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะทางานฯ ได้ดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
การดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. .... พร้อมทั้งได้ดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ในการนี้ ขอเรียนสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
คณะทางานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจา
ประเทศไทย พ.ศ. .... ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. .... โดยวิธีการ ดังนี้ (๑) การจัดการประชุมร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๒) การเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
๒.๑ การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟัง
ความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๖ ครั้ง ดังนี้
๒.๒.๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
และมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ ๓๐ หน่วยงาน รวมทั้งนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในขณะนั้น เข้าร่วมด้วย
๒.๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ในขณะนั้น เป็นประธาน
และมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ ๒๙ หน่วยงาน
๒.๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ในขณะนั้น เป็นประธาน
และมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ ๘ หน่วยงาน
๒.๒.๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจาก
ส่วนราชการ ๑๐ หน่วยงาน
๒.๒.๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจาก
ส่วนราชการ ๓๑ หน่วยงาน
๒.๒.๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจาก
ส่วนราชการ ๓๘ หน่วยงาน
๒.๒ การเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๒.๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. น.ส. ลดา ภู่มาศ ผู้อานวยการ
กองเอเชียตะวันออก ๓ กรมเอเชียตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบหารือกับนางแพตริเซีย มงคลวนิช

-๒ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
กรมสรรพากร เพื่อหารือเรื่องการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรเพื่อให้เอกสิทธิ์สาหรับการอานวย
ความสะดวกในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย
๒.๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดี
กรมเอเชียตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบหารือกับนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมศุลกากร เพื่อหารือเรื่องแนวปฏิบัติ
ในการให้เอกสิทธิ์สาหรับการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง
ประจาประเทศไทย
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม
(สานักงานปลัดกระทรวง กรมบังคับคดี) กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน กรมการปกครอง) กระทรวงพาณิชย์
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง (สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่ง
ทางบก) กระทรวงแรงงาน (สานักปลัดกระทรวง สานักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กองการต่างประเทศ กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และกระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมพิธีการทูต
กรมการกงสุล กรมองค์การระหว่างประเทศ สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และกรมเอเชียตะวันออก)
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจง
เอกสารประมวลสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงาน
เศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. .... และเอกสารเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับ
การอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
๕. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
คณะทางานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง
ประจาประเทศไทย พ.ศ. .... ได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาประกอบการยกร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ....
พร้อมทั้งได้นาข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใช้ในการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยแล้ว ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ๒
--------------------------------------กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ
กันยายน ๒๕๖๑

เอกสารประมวลสรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและผูท้ เี่ กี่ยวข้อง
๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ....
ประเด็นพิจารณา
๑. รูปแบบของร่าง พ.ร.บ.

ข้อคิดเห็น
คาชี้แจง/มติที่ประชุม
- ที่ประชุมคณะทำงำนเพื่อยกร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำน - มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะทำงำนเพื่อยกร่ำง พ.ร.บ.
ของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย
คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ได้พิจำรณำแนวทำง
กำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
กำรระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันในร่ำง
๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ มีมติให้ยกร่ำง พ.ร.บ. แบบสั้น
พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและ
และแนบเอกสำรหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลไทย
กำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... โดยเปรียบเทียบข้อดี กับรัฐบำลจีน ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ
ข้อเสียระหว่ำง (๑) กำรระบุรำยกำรเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
โดยละเอียดลงในร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย
พ.ศ. .... โดยเทียบเคียงกับ พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของ
สำนักเลขำนุกำรองค์กรสำรองข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๒) กำรจัดทำร่ำง พ.ร.บ. ในลักษณะกว้ำง ๆ
เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
ต่ำงประเทศอื่น ๆ ที่มีในปัจจุบัน (เช่น พ.ร.บ. คุ้มครอง
กำรดำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำนหมุนเวียนระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
ผู้แทนธนำคำรพัฒนำเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗) แล้ว
แนบเอกสำรหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลจีน
๒. เนื้อหาร่างข้อบทของพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ....
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติ
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทตำมที่กระทรวง
คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ
กำรต่ำงประเทศเสนอ
ฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ....”
มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทตำมที่กระทรวง
วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
กำรต่ำงประเทศเสนอ
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตินี้
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เห็นว่ำ เพื่อให้ชัดเจนว่ำ
- มติที่ประชุม เห็นชอบตำมข้อเสนอของสำนักงำน
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนเศรษฐกิจและ เป็นหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใด จึงควรระบุเลขหนังสือและวันที่ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตำมหนังสือ
ของหนังสือของทั้งสองฝ่ำย แต่โดยที่ที่ประชุมคณะทำงำนเพื่อ

-๒ประเด็นพิจารณา
แลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำล
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ...
“เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่
ได้รับกำรมอบหมำยโดยรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงให้
ปฏิบัติหน้ำที่ของสำนักงำน รวมถึงหัวหน้ำสำนักงำน แต่ไม่
รวมถึงลูกจ้ำงท้องถิ่นและบุคคลสัญชำติไทย

มำตรำ ๔ เพื่อคุ้มครองกำรดำเนินงำนในประเทศไทย
ของสำนักงำนให้บรรลุผลตำมควำมมุ่งประสงค์
(๑) ให้ยอมรับนับถือว่ำสำนักงำนเป็นนิติบุคคลและ
ให้ถือว่ำมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
(๒) ให้สำนักงำน สถำนที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ
บรรณสำรของสำนักงำน รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
ได้รับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำล
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ... พร้อม
ภำคผนวก หรือหนังสือแลกเปลี่ยนที่รัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยจะได้ทำต่อไปกับรัฐบำลสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

ข้อคิดเห็น
ยกร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจ
และกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๔
กันยำยน ๒๕๖๑ เห็นพ้องว่ำ ยังไม่สำมำรถระบุเลขหนังสือและ
วันที่ของหนังสือของฝ่ำยไทยได้ จึงเสนอให้ระบุว่ำ “หนังสือแจ้ง
ยืนยันจำกรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย” พร้อมทั้งเสนอให้ระบุ
ว่ำ “รวมถึงเอกสำรเกีย่ วกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันสำหรับ
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
และภำคผนวก กำรอำนวยควำมสะดวก เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
เพิ่มเติมที่แนบท้ำยหนังสือดังกล่ำว หรือหนังสือแลกเปลี่ยน
ที่รัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยจะได้ทำต่อไปกับรัฐบำล
สำธำรณรัฐประชำชนจีน”
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ แจ้งว่ำ (๑) โดยที่ พ.ร.บ.
ฉบับนี้จะให้สถำนะนิติบุคคลแก่สำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ
ฮ่องกงประจำประเทศไทย แต่เนื่องจำกสำนักงำนเศรษฐกิจและ
กำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทยมิได้เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ จึงไม่ควรใช้คำว่ำ “ยอมรับนับถือว่ำสำนักงำน
เป็นนิติบุคคล” จึงขอให้ปรับแก้ถ้อยคำในมำตรำ ๔(๑)
จำก “ให้ยอมรับนับถึอว่ำสำนักงำนเป็นนิติบุคคล” เป็น
“ให้สำนักงำนเป็นนิติบุคคล” และ (๒) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อควำมในมำตรำ ๓ จึงขอเสนอให้ปรับแก้ถ้อยคำในมำตรำ ๔(๒)
เป็น “... ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำล
แห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ประกอบด้วยหนังสือของสถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประจำประเทศไทย เลขที่ TCE/PU 446 (18)
ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยำยน ค.ศ. ๒๐๑๘ และหนังสือแจ้ง
ยืนยันจำกรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย รวมถึงเอกสำรเกี่ยวกับ
เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันสำหรับกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกง

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

- มติที่ประชุม เห็นชอบตำมข้อคิดเห็นของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๓ประเด็นพิจารณา

ข้อคิดเห็น
ที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย และภำคผนวก กำรอำนวยควำม
สะดวก เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเพิ่มเติมที่แนบท้ำยหนังสือ
ดังกล่ำว หรือหนังสือแลกเปลี่ยนที่รัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย
จะได้ทำต่อไปกับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน”

(๓) ตำมข้อ ๗(๔) ของเอกสำรเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันสำหรับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงที่กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเอกสำรแนบท้ำยหนังสือแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งทำขึน้ เมื่อวันที่ ... ให้ยำนพำหนะ
ของสำนักงำนและรถส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน
ได้รับยกเว้นจำกภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม แต่ไม่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมป้ำยทะเบียนรถตำมมำตรำ ๙ และมำตรำ ๓๐
แห่ง พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในระหว่ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศไทยหรือเข้ำ
มำในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้ำที่หรือในกำรปฏิบัติภำรกิจ
เกี่ยวกับสำนักงำน

- กรมกำรขนส่งทำงบก แจ้งว่ำ (๑) รถที่จดทะเบียนและใช้อยู่
ในประเทศไทยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมกำกับดูแลของกฎหมำย
๒ ฉบับ คือ พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกฎหมำยที่มีบทบัญญัติยกเว้นภำษีรถ
ประจำปีสำหรับรถของคณะผู้แทนทำงกำรทูตและคณะผู้แทน
ทำงกงสุล จะมีเฉพำะ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น
โดยหลักกำร เมื่อจะให้ HKETO ประจำประเทศไทย มีเอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกันเทียบเท่ำกับสถำนกงสุล จึงควรให้เอกสิทธิ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรยกเว้นภำษีรถประจำปี เฉพำะรถที่จดทะเบียน
ตำม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่ำนั้น อีกทั้ง พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติให้ HKETO ประจำประเทศ
ไทย ได้รับยกเว้นภำษีรถประจำปี ดังนั้น หำกจะให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทยก็ต้องมีกฎหมำย
บัญญัติไว้อย่ำงชัดเจน และต้องระบุเฉพำะรถตำม พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่ำนั้นด้วย ซึง่ ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย
พ.ศ. .... ยังไม่มีบทบัญญัติดังกล่ำว แต่กลับมีบัญญัติให้ HKETO
ประจำประเทศไทย ได้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันตำมหนังสือ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำล
สำธำรณรัฐประชำชนจีน พร้อมภำคผนวก จึงเสนอให้ระบุให้
ชัดเจนในเอกสำรเรื่องเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัญหำกำรตีควำมในภำยหลัง (๒) รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียน
ตำม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีหลำยลักษณะ ได้แก่ รถยนต์
นั่งส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกะบะปิ๊กอัพ) และ
รถจักรยำนยนต์ หำกมีกำรระบุเพียง “รถยนต์นั่งส่วนบุคคล”
จะทำให้รถส่วนบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตำม พ.ร.บ. รถยนต์

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

-๔ประเด็นพิจารณา

ข้อคิดเห็น
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มิได้เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ได้รับยกเว้นภำษี
ประจำปีและค่ำธรรมเนียม ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำรตำม
พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยกเว้นให้รถทุกลักษณะ
จึงเสนอให้ใช้คำว่ำ “รถส่วนบุคคล” ในข้อ ๗(๔) ของเอกสำร
คำแปลภำษำไทย เพื่อให้ชัดเจนว่ำ HKETO ประจำประเทศไทย
จะได้รับเอกสิทธิ์ครอบคลุมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล (รถกะบะปิ๊กอัพ) และรถจักรยำนยนต์
ตำม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ (๓) เห็นว่ำ กำรระบุว่ำ
ให้เอกสิทธิ์ “ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทย
...” อำจก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ เนื่องจำก พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ครอบคลุมถึงรถของ HKETO ประจำประเทศไทย
- กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย เสนอให้ระบุถ้อยคำใน
มำตรำ ๔(๓) เพื่อให้ชัดเจนว่ำ สำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ
ฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office : HKETO)
ประจำประเทศไทยจะได้รับเอกสิทธิ์ด้ำนภำษีสำหรับยำนพำหนะ
ของสำนักงำนและรถส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน
เช่นเดียวกับทีค่ ณะผู้แทนทำงกำรทูต สถำนกงสุล และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศได้รับตำมมำตรำ ๙ และมำตรำ ๓๐ ของ พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหำข้อห่วงกังวลของ
กรมกำรขนส่งทำงบกที่เห็นว่ำ ข้อ ๗(๔) ของเอกสำรเกี่ยวกับ
เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันสำหรับกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกง
ที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ทีร่ ะบุถ้อยคำอย่ำงกว้ำง
ให้เอกสิทธิ์เกี่ยวกับรถของ HKETO ประจำประเทศไทย และ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน เป็นไป “ตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของรำชอำณำจักรไทย...” อำจก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ชี้แจงว่ำ โดยที่มำตรำ ๔(๒)
ของร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจ
และกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ได้ระบุให้
สำนักงำน สถำนที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบรรณสำรทำงกำร
ของสำนักงำน รวมทัง้ เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน ได้รับเอกสิทธิ์และ

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

-๕ประเด็นพิจารณา

มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

ข้อคิดเห็น
ควำมคุ้มกัน ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนระว่ำงรัฐบำลไทย
กับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน และเอกสำรเกี่ยวกับ
เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันสำหรับกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกง
ที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย และภำคผนวก ซึ่งครอบคลุม
เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันทั้งหมดที่ HKETO ประจำประเทศไทย
ได้รับรวมถึงกรณีกำรได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรต่อภำษี
ประจำปีรถยนต์อยู่แล้ว จึงเห็นว่ำไม่จำเป็นต้องระบุเพิ่มเป็น
มำตรำ ๔(๓)
นอกจำกนี้ เอกสิทธิ์ที่ให้ในเรื่องดังกล่ำว
เกี่ยวกับกำรยกเว้นภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับรถยนต์
ในหลำยกรณีซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนหลำยหน่วย กำรกำหนด
เพิ่มข้อควำมในลักษณะดังกล่ำว อำจก่อให้เกิดควำมลักลั่นกับ
กรณีกำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันที่อยู่ภำยใต้อำนำจของ
หน่วยงำนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ และอำจมีข้อเรียกร้องให้ระบุ
รำยละเอียดในส่วนอื่นๆ ด้วย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เสนอให้พิจำรณำประเด็น
กำรแต่งตั้งรัฐมนตรีรักษำกำรว่ำ นอกจำกรัฐมนตรีกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ อำจพิจำรณำแต่งตั้งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลังด้วยหรือไม่
- กรมสรรพำกร แจ้งว่ำ ในกำรจัดทำร่ำง พ.ร.บ. สำนักเลขำนุกำร
องค์กรสำรองข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในท้ำยที่สุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำ พ.ร.บ. เพียงคนเดียว เนื่องจำก
กระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

- มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะทำงำนเพื่อยกร่ำง พ.ร.บ.
คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและ
กำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ มีมติให้ระบุให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นรัฐมนตรีรักษำกำร พ.ร.บ.
เนื่องจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรประสำนงำนเรื่องกำรจัดตั้งสำนักงำนนี้

-๖๒. เอกสารเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
รัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยเห็นชอบ
ต่อกำรจัดตั้งสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของรัฐบำล
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ที่กรุงเทพมหำนคร และเห็นชอบที่จะให้เอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกัน ตำมนี้
ข้อ ๑. คานิยาม
๑. คำว่ำ “สำนักงำน” หมำยถึง สำนักงำน
เศรษฐกิจและกำรค้ำ ของรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในรำชอำณำจักรไทย
๒. คำว่ำ “สถำนทำกำรของสำนักงำน” หมำยถึง
อำคำรหรือส่วนหนึ่งของอำคำรและที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของสำนักงำนเท่ำนั้น
โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์
๓. คำว่ำ “หน่วยงำนทำงกำร” หมำยถึง หน่วยงำน
ทำงกำรผู้มีอำนำจของรำชอำณำจักรไทย
๔. คำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน” หมำยถึง บุคคลที่
ได้รับกำรมอบหมำยโดยรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ของสำนักงำน รวมถึงหัวหน้ำสำนักงำน
แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำงท้องถิ่นและบุคคลสัญชำติไทย
๕. คำว่ำ “หัวหน้ำสำนักงำน” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่
รัฐซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งโดยรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกงให้กระทำกำรในฐำนะนั้น
๖. คำว่ำ “บรรณสำรทำงกำร” หมำยถึง หนังสือ
ติดต่อ เอกสำร ข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ เอกสำรตัวเขียน ภำพถ่ำยและ
ภำพเคลื่อนไหว ฟิล์ม วิดิทัศน์ วัสดุบันทึกเสียง ระบบ
ข้อมูล ห้องสมุดและสิ่งพิมพ์ บันทึกและกำรรวบรวม
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งครอบครองหรือเก็บรักษำ
โดยสำนักงำนในกำรปฏิบัติงำน

ข้อคิดเห็น

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
- มติที่ประชุม เห็นชอบต่อถ้อยคำนี้ตำมที่ฝ่ำยไทย
และฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน
๒๕๖๑

- กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย เห็นว่ำ ฝ่ำยไทยควรให้เอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันเฉพำะแก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐบำล
ฮ่องกง ให้มำปฏิบัติหน้ำทีท่ ี่ HKETO ประจำประเทศไทยเท่ำนั้น และไม่ควร
ให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันแก่บุคคลสัญชำติไทย ไม่ว่ำจะดำรงตำแหน่งใด
หรือปฏิบัติหน้ำที่ใด
- กรมพิธีกำรทูต เห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
นอกจำกนี้ ลูกจ้ำงท้องถิ่น (ชำวไทย/ชำวต่ำงชำติ) ของสถำนเอกอัครรำชทูต
และสถำนกงสุลใหญ่ไม่ได้รับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันทำงกำรทูต/ทำงกำร
กงสุลเช่นกัน แต่อำจได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่
บำงประกำรตำมคำขอของสถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่
เช่น กำรขอขยำยระยะเวลำกำรพำนักในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว หรือ
กำรออกบัตรอนุญำตเข้ำ - ออกพื้นที่หวงห้ำมของท่ำอำกำศยำน เป็นต้น

- มติที่ประชุม (๑) เห็นควรให้เอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันเฉพำะแก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐบำลฮ่องกงให้มำปฏิบัติ
หน้ำทีท่ ี่ HKETO ประจำประเทศไทยเท่ำนั้น
โดยไม่รวมถึงลูกจ้ำงท้องถิ่นและบุคคลสัญชำติไทย
และ (๒) เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่ฝ่ำยไทย
และฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน
๒๕๖๑ ซึ่งได้ปรับตำมข้อคิดเห็นของส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้ว

-๗เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ข้อ ๒. หน้าที่ของสานักงาน
๑. หน้ำที่ของสำนักงำนประกอบด้วยกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่ำงรำชอำณำจักรไทย
กับเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรค้ำ
๒. สำนักงำนจะไม่ปฏิบัติหน้ำที่ทำงกงสุล
ข้อ ๓. ความละเมิดมิได้ของสถานทาการ
๑. สถำนทำกำรของสำนักงำนจะถูกละเมิดมิได้และ
จะมีกำรใช้ตำมควำมมุ่งประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสำนักงำน
๒. หน่วยงำนทำงกำรจะสำมำรถเข้ำไปใน
สถำนทำกำรของสำนักงำนได้เฉพำะเมื่อได้รับ
ควำมยินยอมจำกหัวหน้ำสำนักงำนหรือผู้ที่หัวหน้ำ
สำนักงำนมอบหมำยเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี ในกรณีเพลิง
ไหม้หรือวินำศภัยอื่นที่จำเป็นต้องกระทำกำรป้องกัน
โดยพลัน หรือเหตุด่วนอื่นที่จะก่อให้เกิดอันตรำย
ถึงชีวิต ให้ถือว่ำได้รับควำมยินยอมของหัวหน้ำ
สำนักงำนแล้ว
ข้อ ๔. ความละเมิดมิได้ของบรรณสารทางการและ
เสรีภาพในการสื่อสารตามวัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติหน้าที่
๑. บรรณสำรทำงกำรจะถูกละเมิดมิได้ตลอดเวลำ
และไม่ว่ำจะอยู่ ณ ที่ใด
๒. หีบห่อที่ประกอบด้วยบรรณสำรทำงกำรและ
มีกำรระบุว่ำเป็น “บรรณสำรทำงกำรของ HKETO”
ด้ำนนอกจะต้องไม่ถูกเปิดหรือถูกกักกัน อย่ำงไรก็ดี
หำกหน่วยงำนทำงกำรผู้มีอำนำจมีเหตุผลอันหนักแน่น
ที่เชื่อได้ว่ำถุงนั้นบรรจุสิ่งใดนอกเหนือจำกบรรณสำร
ทำงกำรหรือเอกสำร หน่วยงำนทำงกำร ผู้มีอำนำจนั้น
อำจร้องขอให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนำจของสำนักงำน
เปิดถุงนั้นต่อหน้ำตน ถ้ำผู้แทนที่ได้รับมอบอำนำจของ

ข้อคิดเห็น

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑

-๘เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
สำนักงำนปฏิเสธกำรร้องขอนี้ ถุงนั้นจะต้องถูกส่งกลับ
ไปยังต้นทำง
๓. สำนักงำนจะต้องได้รับเสรีภำพในกำรสื่อสำร
ในทุกวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรติดต่อกับ
รัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง และกับผู้แทนอื่น ๆ
ของรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำนักงำนอำจติดตั้ง
และใช้เครื่องส่งวิทยุได้เมื่อได้รับควำมยินยอมจำก
หน่วยงำนทำงกำรของไทยเท่ำนั้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องเอกสำรเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันสำหรับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ในเรื่อง เอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกัน ข้อ ๔. ควำมละเมิดมิได้ของบรรณสำรทำงกำรและเสรีภำพ
ในกำรสื่อสำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ข้อย่อยที่ ๓. เฉพำะ
ประเด็นที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ในเนื้อหำที่
ระบุว่ำ “...สำนักงำนอำจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้เมื่อได้รับควำมยินยอม
จำกหน่วยงำนทำงกำรของไทยเท่ำนั้น” สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ขอเรียนว่ำ
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถี่ ตั้งสถำนีวิทยุคมนำคมใช้เครื่องวิทยุคมนำคม และนำเข้ำเครื่อง
วิทยุคมนำคม ซึ่งกำหนดให้สถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่ต้องยื่น
ขออนุญำตดังกล่ำว ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ตำมประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรวิทยุ
คมนำคม เพื่อขอรับใบอนุญำต โดยมีหนังสือผ่ำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เมื่อได้รับอนุญำตข้ำงต้นแล้ว หน่วยงำนต้องติดต่อ
ขอรับใบอนุญำตวิทยุคมนำคมที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติพร้อมชำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. วิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื่องจำก
ไม่ได้รับกำรยกเว้นตำม พ.ร.บ. ดังกล่ำว
กรณีค่ำตอบแทนในกำรใช้คลื่นควำมถี่ของหน่วยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติจะปฏิบัติตำมประกำศ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้ควำมถี่วิทยุต้องเสียค่ำตอบแทนในกำรใช้
ควำมถี่วิทยุ ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ กรณีสถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ แจ้งว่ำ ในกรณีที่
สำนักงำนประสงค์จะใช้ ครอบครอง และนำเข้ำ
อุปกรณ์วิทยุคมนำคม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
พร้อมที่จะมีหนังสือแจ้งคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติเพื่อขอรับใบอนุญำต
และต่อกรณีกำรขออนุญำตจัดสรรคลื่นควำมถี่
กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้แจ้งกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ำยฮ่องกงทรำบแล้วในช่วง
กำรประชุมเจรจำ ซึ่งฝ่ำยฮ่องกงพร้อมปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยระเบียบของไทย

-๙เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ข้อคิดเห็น
ของประเทศที่ไม่เรียกเก็บค่ำตอบแทนในกำรใช้ควำมถี่วิทยุจำกหน่วยงำน
ดังกล่ำวของประเทศไทย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่ำตอบแทนกำรใช้ควำมถี่
วิทยุเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ในเรื่องควำมเป็นอิสระในกำรติดต่อสื่อสำรหรือ
กำรตั้งรหัสกำรเข้ำถึงข้อควำมต่ำง ๆ ไม่อยู่ภำยใต้อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ในกำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ดังนั้น ขอให้กระทรวง
กำรต่ำงประเทศขอข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ แจ้งว่ำ ไม่มีข้อขัดข้อง
ต่อกำรให้อิสระในกำรติดต่อสื่อสำรแก่สำนักงำน
เศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศ ตำมนัย
ข้อ ๔ ของเอกสำรฉบับนี้

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่ ๖
มิถุนำยน ๒๕๖๑
ข้อ ๕. การให้ความคุ้มกันจากเขตอานาจ
- สำนักงำนศำลยุติธรรม แจ้งว่ำ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งหมำยเรียกและ - มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
กระบวนการยุติธรรมและปกครอง
สำเนำคำฟ้องให้แก่บุคคลผู้มีเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันตำมกฎหมำย ศำลจะ ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่ ๖
๑. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจะไม่อยู่ภำยใต้เขตอำนำจ ส่งเรื่องให้สำนักงำนศำลยุติธรรมดำเนินกำรผ่ำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ปรับตำมข้อคิดเห็นของ
ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมหรือเจ้ำหน้ำที่
เมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้มีเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันตำมกฎหมำยไม่สละ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ทั้งนี้ ได้ระบุ
ปกครองของรำชอำณำจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ
ควำมคุ้มกัน ศำลจะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้อง (คดีแพ่ง) หรือคำสั่ง
เรื่องกำรสละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันไว้ในข้อ ๑๑.
กำรกระทำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงกำร
ประทับฟ้อง (คดีอำญำ) และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับคำฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง ของเอกสำรฉบับนี้
๒. อย่ำงไรก็ดี บทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี้
แล้วแต่กรณี และให้จำหน่ำยคดีเสียจำกสำรบบควำม ซึ่งเห็นได้ว่ำ
จะไม่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรดำเนินคดีทำงแพ่ง
กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลเกี่ยวกับบุคคลผู้มีเอกสิทธิ์และ
(ก) ที่เกิดจำกสัญญำที่ได้กระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ ควำมคุ้มกันเป็นไปตำมกฎหมำยสำรบัญญัติที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ดังนั้น
สำนักงำน ซึ่งมิได้ทำสัญญำในฐำนะตัวแทนของ
กำรจัดตั้ง HKETO ประจำประเทศไทย บุคคลใดควรได้รับเอกสิทธิ์และ
สำนักงำนหรือตัวแทนของรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษ
มีขอบเขตควำมคุ้มกันแค่ไหนเพียงใด ย่อมเป็นอำนำจหน้ำที่ของรัฐบำล
ฮ่องกงอย่ำงชัดแจ้งหรือโดยปริยำย หรือ
ซึ่งเป็นฝ่ำยบริหำร ที่จะพิจำรณำตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมให้สอดคล้อง
(ข) โดยบุคคลที่สำม สำหรับควำมเสียหำย
กับแนวปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ บนพื้นฐำนของกำรเสริมสร้ำง
ที่เกิดจำกอุบัติเหตุในรำชอำณำจักรไทย
ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจกำรเมืองระหว่ำงทั้งสองประเทศ
อันเนื่องมำจำกยำนพำหนะ เรือ หรือเครื่องบิน
- สำนักงำนอัยกำรสูงสุด แจ้งว่ำ เห็นควรให้ควำมคุ้มกันแก่เจ้ำหน้ำที่
HKETO ประจำประเทศไทย จำกเขตอำนำจกระบวนกำรยุติธรรมและ
ปกครอง และกำรยกเว้นพันธะโดยสอดคล้องหรือไม่เกินกว่ำควำมคุ้มกัน
ตำม พ.ร.บ. เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันทำงกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ควำมคุ้มกันทีร่ ัฐบำลไทยเคยให้ไว้แล้วแก่หน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นใด
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

- ๑๐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ข้อคิดเห็น
- กรมบังคับคดี เห็นว่ำ ควรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน เฉพำะในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ HKETO ประจำประเทศไทยเท่ำนั้น
- กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย เห็นว่ำ ควรให้ควำมคุ้มกันแก่เจ้ำหน้ำที่
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยรัฐบำลฮ่องกงเท่ำนั้น
- กรมพิธีกำรทูต เห็นว่ำ โดยทีเ่ รื่องควำมคุ้มกันเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำที่ HKETO ประจำประเทศไทย
และกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนไทยที่เกี่ยวข้อง (สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สำนักงำนศำลยุติธรรม สำนักงำนอัยกำรสูงสุด และกรมบังคับคดี)
จึงเห็นว่ำ ควรมีสำระครอบคลุมประเด็นเรื่องควำมคุ้มกันจำกเขตอำนำจ
พันธะในกำรให้กำรกำรสละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน และกำรระบุไม่ให้
ควำมคุ้มกันจำกเขตอำนำจศำลดังกล่ำวครอบคลุมถึงกำรดำเนินคดีทำงแพ่ง
ตำมนัยเทียบเคียงจำกอนุสัญญำกรุงเวียนนำว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ทำงกงสุล
ค.ศ. ๑๙๖๓
ข้อ ๖. พันธะในการให้การ
- สำนักงำนอัยกำรสูงสุดและกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย เห็นควร
๑. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนอำจถูกเรียกให้ไปปรำกฏตัว ให้พิจำรณำถ้อยคำตำมข้อ ๔๔ ของอนุสัญญำกรุงเวียนนำว่ำด้วย
ในฐำนะพยำนในระหว่ำงกำรดำเนินคดีทำงศำลหรือ
ควำมสัมพันธ์ทำงกงสุล ค.ศ. ๑๙๖๓
ทำงปกครอง
- กรมพิธีทำงกำรทูต เสนอให้พิจำรณำเพิ่มเติมเรื่องกำรสละเอกสิทธิ์และ
๒. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนไม่มีพันธะที่จะให้กำรใน
ควำมคุ้มกันตำมอนุสัญญำกรุงเวียนนำว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ทำงกงสุล
เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือที่จะให้
ค.ศ. ๑๙๖๓
หนังสือติดต่อและเอกสำรทำงกำรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
ข้อ ๗. การยกเว้นจากการเก็บภาษี
ประเด็นเรื่องที่ดิน
๑. สถำนทำกำรของสำนักงำนและที่อยู่ของหัวหน้ำ - กรุงเทพมหำนคร แจ้งว่ำ โดยทั่วไป เจ้ำของอำคำรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนที่สำนักงำนเป็นเจ้ำของ หรือสถำนทำกำร
ค่ำภำษีโรงเรือน ยกเว้นในสัญญำเช่ำระหว่ำงเจ้ำของอำคำรและผู้เช่ำจะระบุ
ของสำนักงำนและที่อยู่ของหัวหน้ำสำนักงำนที่ผู้กระทำ ให้ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือน นอกจำกนี้ ในกรณีที่ซื้ออำคำร เพื่อ
กำรแทนในนำมของสำนักงำนหรือรัฐบำลเขตบริหำร
ทำเป็นสำนักงำนประกอบกำรค้ำ ฝ่ำยฮ่องกงในฐำนะเจ้ำของอำคำรสำนักงำน
พิเศษฮ่องกงเป็นผู้เช่ำจะได้รับยกเว้นภำษีที่ดินและ
ดังกล่ำวต้องรับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือน เว้นแต่มีกฎหมำยยกเว้น
อำคำรและภำษีอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรมที่ดิน แจ้งว่ำ ไม่มีข้อขัดข้องต่อกำรให้เอกสิทธิ์ตำมข้อบทนี้ ทั้งนี้
เสนอให้พิจำรณำเรื่องกำรเช่ำและกำรถือครองกรรมสิทธิ์เทียบเคียงกับ
กรณีของสถำนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยอำจพิจำรณำให้เอกสิทธิ์
ในลักษณะต่ำงตอบแทน นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำเทียบเคียงกับเนื้อหำ
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- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่ ๖
มิถุนำยน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ปรับตำมข้อคิดเห็นของ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ทั้งนี้ ได้ระบุเรื่อง
กำรสละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันไว้ในข้อ ๑๑.
ของเอกสำรฉบับนี้
- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ แจ้งว่ำ ฮ่องกงให้สิทธิ
ในกำรขอรับกำรยกเว้นอัตรำภำษี (rates) และ
ค่ำอำกรแสตมป์สำหรับค่ำเช่ำที่พัก

- ๑๑ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ข้อคิดเห็น
ของมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรถือครองที่ดินของสถำนเอกอัครรำชทูตและ
สถำนกงสุลใหญ่ต่ำงประเทศในไทยด้วย

๒. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
สำหรับเงินเดือนและค่ำตอบแทนอื่น ๆ หรือ
ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจำกสำนักงำนในส่วนที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่

ประเด็นภำษีเงินได้
- กรมสรรพำกร แจ้งว่ำ ในส่วนของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ตำมหลักกำรทั่วไป ในกรณีของเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรทูต จะได้รับกำรยกเว้น
ตำมหลักถ้อยทีถ้อยประติบัติ ซึ่งในกรณีของฮ่องกง ไทยมีควำมตกลง
ยกเว้นภำษีซ้อนกับฮ่องกงแล้ว จึงไม่มีข้อขัดข้อง

๓. สำนักงำนจะได้รับกำรปฏิบัติเรื่องภำษี
มูลค่ำเพิ่มเช่นเดียวกับที่ให้แก่สถำนกงสุลสำหรับ
กำรซื้อสินค้ำและบริกำรสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสำนักงำน

ประเด็นเรื่องภำษีมูลค่ำเพิ่ม
- กรมสรรพำกร แจ้งว่ำ พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลที่จะ
ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มให้กับฝ่ำยฮ่องกง ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผู้แทนทำงกำรทูต
ทำงกำรกงสุล และผู้แทนองค์กำรระหว่ำงประเทศได้รับสิทธิ์ยกเว้นสินค้ำ
อุปโภคบริโภคเมื่อซื้อสินค้ำมูลค่ำ ๕,๐๐๐ บำทขึ้นไป โดยจะต้องยื่นเรื่อง
ขอรับกำรยกเว้นภำษีเป็นรำยกรณีไป ยกเว้นค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำประปำ
ซึ่งสำมำรถยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียว ซึ่งในกรณีที่รัฐบำลไทย
มีนโยบำยที่จะให้เอกสิทธิ์กับฝ่ำยฮ่องกง กรมสรรพำกรพร้อมที่จะปรับแก้
กฎหมำยภำยในเพื่ออำนวยเอกสิทธิ์ดังกล่ำวให้กับฝ่ำยฮ่องกง
- กรมสรรพสำมิต แจ้งว่ำ HKETO ประจำประเทศไทยสำมำรถได้รับเอกสิทธิ์
ในส่วนของภำษีอื่น ๆ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกรมสรรพสำมิตได้
หำกเป็นสินค้ำที่ได้รับกำรยกเว้นอำกร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร (มำตรำ ๑๐๒ ของ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๖๐) และเป็น
สินค้ำที่ขำยให้แก่ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ ตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อ
องค์กำรสหประชำชำติหรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรือตำมสัญญำกับ
นำนำประเทศหรือทำงกำรทูตตำมหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(มำตรำ ๑๐๗ ของ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔. ยำนพำหนะของสำนักงำนและรถส่วนบุคคล
ของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจะได้รับยกเว้นภำษีอำกร
และค่ำธรรมเนียม แต่ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียม
ป้ำยทะเบียนรถ ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของ

ประเด็นเรื่องรถยนต์
- กรมกำรขนส่งทำงบก แจ้งว่ำ (๑) รถที่จดทะเบียนและใช้อยู่ในประเทศไทย
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมกำกับดูแลของกฎหมำย ๒ ฉบับ คือ พ.ร.บ. กำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกฎหมำยที่มี
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- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ แจ้งว่ำ (๑) กระทรวง
กำรต่ำงประเทศและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องไม่
ขัดข้องที่จะใช้คำว่ำ “รถส่วนบุคคล” ในข้อ ๗(๔)
ของเอกสำรเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน

- ๑๒ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
รำชอำณำจักรไทย ทั้งนี้ เฉพำะยำนพำหนะของ
สำนักงำนเท่ำนั้นที่จะได้รับกำรปฏิบัติเรื่อง
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมวรรค ๓ ของข้อนี้

ข้อคิดเห็น
บทบัญญัติยกเว้นภำษีรถประจำปีสำหรับรถของคณะผู้แทนทำงกำรทูตและ
คณะผู้แทนทำงกงสุล จะมีเฉพำะ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น
โดยหลักกำร เมื่อจะให้ HKETO ประจำประเทศไทย มีเอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันเทียบเท่ำกับสถำนกงสุล จึงควรให้เอกสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กำรยกเว้นภำษีรถประจำปี เฉพำะรถที่จดทะเบียนตำม พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่ำนั้น อีกทั้ง พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบัน ไม่มี
บทบัญญัติให้ HKETO ประจำประเทศไทย ได้รับยกเว้นภำษีรถประจำปี
ดังนั้น หำกจะให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทย
ก็ต้องมีกฎหมำยบัญญัติไว้อย่ำงชัดเจน และต้องระบุเฉพำะรถตำม พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่ำนั้นด้วย ซึ่งร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ยังไม่มี
บทบัญญัติดังกล่ำว แต่กลับมีบัญญัติให้ HKETO ประจำประเทศไทย
ได้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันตำมหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน พร้อมภำคผนวก
จึงเสนอให้ระบุให้ชัดเจนในเอกสำรเรื่องเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดปัญหำกำรตีควำมในภำยหลัง (๒) รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตำม
พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีหลำยลักษณะ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะปิคอัพ) และรถจักรยำนยนต์
หำกมีกำรระบุเพียง “รถยนต์นั่งส่วนบุคคล” จะทำให้รถส่วนบุคคลอื่น
ที่จดทะเบียนตำม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มิได้เป็นรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลไม่ได้รับยกเว้นภำษีประจำปีและค่ำธรรมเนียม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักกำรตำม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยกเว้นให้รถทุกลักษณะ จึงเสนอ
ให้ใช้คำว่ำ “รถส่วนบุคคล” ในข้อ ๗(๔) ของเอกสำรคำแปลภำษำไทย
เพื่อให้ชัดเจนว่ำ HKETO ประจำประเทศไทย จะได้รับเอกสิทธิ์ครอบคลุม
ถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะปิคอัพ) และ
รถจักรยำนยนต์ ตำม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ (๓) เห็นว่ำ กำรระบุ
ว่ำ ให้เอกสิทธิ์ “ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทย...”
อำจก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ เนื่องจำก พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ไม่ครอบคลุมถึงรถของ HKETO ประจำประเทศไทย
- กรมสรรพสำมิต แจ้งว่ำ ไม่ขัดข้องต่อกำรให้เอกสิทธิ์กับฝ่ำยฮ่องกงตำมข้อนี้
โดย HKETO ประจำประเทศไทยสำมำรถได้รับกำรยกเว้นภำษีรถยนต์ตำม
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สำหรับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงที่
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย (๒) ชี้แจงว่ำ
เนื่องจำกเนื้อหำในข้อ ๗ (๔) เกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย
ของหลำยหน่วยงำน ได้แก่ กรมกำรขนส่งทำงบก
กรมสรรพสำมิต กระทรวงพำณิชย์ และกระทรวง
อุตสำหกรรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระบุถ้อยคำ
ที่มีควำมหมำยกว้ำงแทนกำรระบุกฎหมำยและ
ข้อบังคับเฉพำะของแต่ละหน่วยงำน และ (๓) รับที่
จะมีหนังสือถึงกระทรวงพำณิชย์ตำมข้อคิดเห็นของ
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ชี้แจงว่ำ
วิธีกำรเขียนกฎหมำยคุ้มครองกำรดำเนินงำน
มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) กำรเขียนบทบัญญัติ
ที่ให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันโดยอ้ำงอิงให้ไปดู
รำยละเอียดตำมควำมตกลงที่แนบท้ำย
(เช่นเดียวกับกรณีนี้) และ (๒) กำรระบุกรณีของ
เอกสิทธิ์ที่จะให้ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมำย
คุ้มครองกำรดำเนินงำนให้ชัดเจนเลย
โดยที่กรณีร่ำงนี้เป็นเช่นเดียวกับ
รูปแบบที่ ๑ เมื่อมำตรำ ๔(๒) ของร่ำง พ.ร.บ.
คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและ
กำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ได้ระบุให้
สำนักงำน สถำนที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ
บรรณสำรของสำนักงำน รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำน ได้รับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน ตำมที่
ระบุไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนระว่ำงรัฐบำลไทยกับ
รัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน และเอกสำร
เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันสำหรับกำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงที่กรุงเทพมหำนคร

- ๑๓ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ข้อคิดเห็น
มำตรำ ๑๐๗ (๓) ใน พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งระบุว่ำ
ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้นำเข้ำมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภำษี ในกรณี
ที่เป็น “สินค้ำที่จำหน่ำยให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทย
มีอยู่ต่อองค์กำรสหประชำชำติ หรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรือตำม
สัญญำกับนำนำประเทศหรือทำงกำรทูตตำมหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน”
อย่ำงไรก็ดี ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ดังกล่ำวจะต้องยื่นเรื่องเพื่อแสดงตนในฐำนะ
ผู้ได้รับเอกสิทธิ์กับกรมสรรพสำมิตด้วย อนึ่ง ในส่วนของคำว่ำ “รถส่วน
บุคคล” ที่ระบุในคำแปลภำษำไทยของเอกสำรเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
สำหรับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและ
กำรค้ำฮ่องกงที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ให้หมำยถึง รถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ ตำม พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๖๐
- กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ แจ้งว่ำ ที่ผ่ำนมำ ผู้มีเอกสิทธิทำงกำรทูต
สถำนเอกอัครรำชทูต สถำนกงสุล และองค์กำรระหว่ำงประเทศ จะได้รับ
กำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำตจำกกระทรวงพำณิชย์ในกำรนำเข้ำ
รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วตำมประกำศ พณ. ว่ำด้วยกำรนำสินค้ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศสำมำรถ
มีหนังสือแจ้งกรมศุลกำกรเพื่อใช้ประกอบพิธีกำรศุลกำกรในกำรนำเข้ำ
สินค้ำได้
อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
อยู่ในระหว่ำงกำรปรับแก้ประกำศและระเบียบที่เกี่ยวกับกำรนำรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ที่ใช้แล้วเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งตำมหลักกำรเห็นว่ำ
ไม่มีข้อข้ดข้องทีจ่ ะให้ระบุให้รวมถึง HKETO ประจำประเทศไทยด้วย
ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศมีหนังสือถึงกระทรวงพำณิชย์เพื่อ
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวต่อไป
ดังนั้น ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ประกำศและระเบียบดังกล่ำว HKETO ประจำประเทศไทยสำมำรถขอรับ
ใบอนุญำตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ โดยให้
กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับรองว่ำ
ได้รับยกเว้นหรือชดเชยภำษี ตำมข้อ 5.3 ของระเบียบกระทรวงพำณิชย์
ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
- กรมพิธีกำรทูต แจ้งว่ำ กรณีกำรขำยรถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์กำรยกเว้นภำษี

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
ประเทศไทย และภำคผนวก ซึ่งครอบคลุมเอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกันทั้งหมดที่ HKETO ประจำ
ประเทศไทย ได้รับ รวมถึงกรณีกำรได้รับยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมกำรต่อภำษีประจำปีรถยนต์อยู่แล้ว
จึงเห็นว่ำไม่จำเป็นต้องระบุเพิ่มเป็นมำตรำ ๔(๓)
นอกจำกนี้ เอกสิทธิ์ที่ให้ในเรื่องดังกล่ำว
เกี่ยวกับกำรยกเว้นภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับรถยนต์ ในหลำยกรณีซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนหลำยหน่วย กำรกำหนดเพิ่มข้อควำม
ในลักษณะดังกล่ำว อำจก่อให้เกิดควำมลักลั่นกับ
กรณีกำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันที่อยู่ภำยใต้
อำนำจของหน่วยงำนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ และอำจมี
ข้อเรียกร้องให้ระบุรำยละเอียดในส่วนอื่นๆ ด้วย
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้
ตำมทีฝ่ ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ปรับตำมข้อคิดเห็นของ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดยให้มีกำรบันทึก
ควำมเห็นของกรมกำรขนส่งทำงบกไว้สำหรับ
เป็นหลักในกำรพิจำรณำวินิจฉัย กรณีมีปัญหำ
กำรตีควำมกฎหมำยในภำยหลัง

- ๑๔ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ข้อคิดเห็น
แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ (๑) กำรขำยให้กับผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน และ
(๒) กำรขำยให้กับบุคคลธรรมดำ ซึ่งสำหรับกรณีกำรขำยให้กับบุคคลธรรมดำ
โดยมีกำรถือครองไม่ครบ ๕ ปี กรมพิธีกำรทูตจะมีหนังสือถึงกรมศุลกำกร
เพื่อสอบถำมข้อมูลด้ำนภำษีอำกรให้กับผู้ซื้อและผู้ขำยเพื่อใช้สำหรับ
กำรประเมินภำษีกันต่อไป
- กรมศุลกำกร แจ้งว่ำ สำหรับกรณีรถยนต์นำเข้ำ โดยใช้สิทธิยกเว้นอำกรตำม
ภำค ๔ ประเภท ๑๐ “ของที่ได้เอกสิทธิ์ตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับ
องค์กำรสหประชำชำติ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ หรือตำมสัญญำกับนำนำประเทศ หรือทำงกำรทูตซึ่งได้
ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยำศัยไมตรี หรือตำมควำมตกลงที่ประเทศไทยมีกับ
องค์กำรต่ำงประเทศ เป็นกำรเฉพำะ” จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่
กรมศุลกำกรกำหนด โดยเมื่อมีกำรต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี
กระทรวงกำรต่ำงประเทศต้องมีหนังสือแจ้งให้กรมศุลกำกรทรำบ
นอกจำกนี้ ในกรณีทมี่ ีกำรโอนสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำของ
(เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกลับประจำกำร) ไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอำกร
ก็จะต้องชำระอำกรโดยผู้โอนเป็นผู้รับภำระค่ำอำกร ซึ่งเป็นไปตำมบทบังคับ
ตำมควำมในมำตรำ ๑๐ แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐
- กระทรวงอุตสำหกรรม แจ้งว่ำ กำรขออนุญำตนำเข้ำรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์กรณีใช้งำนเฉพำะตัว และเพื่อใช้ในหน่วยงำน สำนักงำน
HKETO ประจำประเทศไทยสำมำรถทำหนังสือแจ้งควำมประสงค์พร้อมทั้ง
แนบหลักฐำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตนำเข้ำ ถึงสำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์สำหรับ
กำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพื่อใช้งำนเอง (ผลิตภัณฑ์รถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์)
ข้อ ๘. การยกเว้นจากอากรศุลกากรและการ
- กรมศุลกำกร เห็นว่ำ เมื่อหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำล
ตรวจสอบ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน รวมถึงเอกสำรเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทย สำหรับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและ
๑. สำนักงำนจะได้รับยกเว้นอำกรศุลกำกร
กำรค้ำฮ่องกงที่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย และภำคผนวก กำรอำนวย
และภำษีอื่น ๆ สำหรับสิ่งของที่นำเข้ำหรือส่งออก
ควำมสะดวก เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเพิ่มเติมที่แนบท้ำยหนังสือดังกล่ำว
โดยสำนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็น "สัญญำกับนำนำประเทศ” ก็สำมำรถที่จะอยู่ในข่ำยใช้สิทธิยกเว้นอำกร
๒. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ตรงตำมควำมที่ระบุไว้ใน พ.ร.ก. พิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภำค ๔

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
รับที่จะมีหนังสือถึงกรมศุลกำกร ตำมคำขอของ
กรมศุลกำกรต่อไป

- ๑๕ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
และสมำชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งสิ่งของที่มุ่งใช้
สำหรับกำรตั้งครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว และรถยนต์
ซึ่งจำกัดครัวเรือนละ ๑ คัน จะได้รับยกเว้นจำกอำกร
ศุลกำกรจำกกำรนำเข้ำมำยังรำชอำณำจักรไทย ทั้งนี้
สิ่งของที่มุ่งใช้สำหรับกำรบริโภคจะต้องไม่เกินปริมำณ
ที่จำเป็นและสำหรับกำรใช้โดยตรงโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
๓. หีบห่อส่วนตัวที่มำกับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนและ
สมำชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว จะได้รับยกเว้นจำก
กำรตรวจสอบ ซึ่งกำรตรวจสอบอำจกระทำได้เฉพำะ
เมื่อมีเหตุผลหนักแน่นที่ทำให้เชื่อว่ำหีบห่อนั้นบรรจุ
สิ่งของนอกเหนือไปจำกที่อ้ำงถึงในวรรค ๑ และ ๒ ของ
ข้อนี้ หรือเป็นสิ่งของต้องห้ำมมิให้นำเข้ำหรือส่งออก
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทย หรือ
เป็นสิ่งของซึ่งอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยและ
ข้อบังคับว่ำด้วยกำรกักตรวจโรค กำรตรวจสอบเช่นว่ำ
นี้จะต้องกระทำต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนหรือสมำชิก
ในครอบครัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำวเท่ำนั้น
ข้อ ๙. การยกเว้นจากการประกันสังคมและ
การส่งเงินสมทบ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนและสมำชิกในครอบครัว
ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนของบุคคล
ดังกล่ำว จะได้รับยกเว้นจำกบทบัญญัติกฎหมำย
ประกันสังคมหรือกำรส่งเงินสมทบซึ่งอำจใช้บังคับ
อยู่ในรำชอำณำจักรไทย

ข้อคิดเห็น
ประเภท ๑๐ ซึ่งเป็นของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่
ตำมสัญญำกับนำนำประเทศ และในส่วนของกำรยกเว้นกำรตรวจสอบหีบห่อ
กรมศุลกำกรแจ้งว่ำ เป็นกำรสุ่มตรวจสอบโดยมีพื้นฐำนอยู่ที่ควำมเสี่ยง (Risk)
ของแต่ละกรณี ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และกรมศุลกำกรรับที่จะเวียน
พ.ร.บ. คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกง
ประจำประเทศไทย พ.ศ. .... เมื่อ พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในควำมรับผิดชอบของกรมศุลกำกรทรำบถึงแนวปฏิบัติในกำรให้
เอกสิทธิ์กับ HKETO ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
มีหนังสือ ถึงกรมศุลกำกร เพื่อขออำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนมีสิทธิ์เดินผ่ำนช่องทำงผู้มีเอกสิทธิ์ยกเว้นกำรตรวจสอบหีบห่อ
ที่ท่ำอำกำศยำนในไทย

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

- สำนักงำนประกันสังคม แจ้งว่ำ ไม่มีข้อขัดข้องต่อข้อตกลงระหว่ำงไทยกับ
ฮ่องกง ซึ่งสำมำรถปฏิบัติได้ตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
อย่ำงไรก็ดี โดยที่ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม่ใช้บังคับกับ HKETO
ประจำประเทศไทย จึงอำจไม่จำเป็นต้องระบุข้อบทนี้ในเอกสำรฉบับนี้
และแต่ขอให้ฝ่ำยไทยย้ำขอให้ฝ่ำยฮ่องกงดูแลสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำทีแ่ ละ
ลูกจ้ำงสัญชำติไทยด้วย

- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ชี้แจงว่ำ ฝ่ำยฮ่องกง
ขอให้ระบุข้อบทนี้ เนื่องจำกจำเป็นที่จะต้องใช้
เอกสำรฉบับนี้ในกำรชี้แจงกับเจ้ำหน้ำทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
ของฝ่ำยฮ่องกง โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งโดยรัฐบำลฮ่องกงให้มำปฏิบัติหน้ำที่
ที่ไทย ทั้งนี้ กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้ย้ำ
ข้อห่วงกังวลเรื่องกำรดูแลสวัสดิกำรของบุคคล
สัญชำติไทยที่จะปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำงของสำนักงำนกับฝ่ำยฮ่องกงแล้วในช่วง
กำรประชุมเจรจำ พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิกำรสังคมของไทยตำมที่ได้รับจำกสำนักงำน

- ๑๖ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ข้อ ๑๐. การตรวจลงตราและการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร
๑. กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจลงตรำและ
กำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรจะเป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทย และโดย
คำนึงถึงหนังสือแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจำกรัฐบำล
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
๒. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนและสมำชิกในครอบครัว
ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนของบุคคล
ดังกล่ำวจะได้รับยกเว้นจำกภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย
และข้อบังคับของรำชอำณำจักรไทยเกี่ยวกับ
กำรจดทะเบียนคนต่ำงด้ำวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจะได้รับบัตรประจำตัวซึ่งระบุ
ตำแหน่งของบุคคลนั้น
ข้อ ๑๑. การสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐบำลสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน รัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงอำจ
สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันใดที่บัญญัติไว้ในข้อ ๕
และข้อ ๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
ข้อ ๑๒. บทบัญญัติทั่วไป
๑. ประเด็นอื่นที่มิได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้
จะเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของ
รำชอำณำจักรไทย
๒. โดยไม่เป็นกำรเสื่อมเสียต่อเอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกัน บุคคลที่อุปโภคเอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันต้องเคำรพกฎหมำยและข้อบังคับ
ของรำชอำณำจักรไทย

ข้อคิดเห็น

- สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและกรมกำรกงสุล เห็นว่ำ ควรตรวจลงตรำ
ประเภทกำรปฏิบัติ หน้ำที่ทำงรำชกำร รหัส F (Non - immigrant F) และ
ออกประกำศกระทรวงมหำดไทยเพื่อยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรต่ออำยุ
กำรตรวจลงตรำให้กับเจ้ำหน้ำที่ HKETO ประจำประเทศไทย (ทั้งนี้
ตำมมำตรำ ๑๗ ของ พ.ร.บ. ตรวจคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งระบุว่ำ
“ในกรณีพิเศษเฉพำะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญำต
ให้คนต่ำงด้ำวผู้ใดหรือจำพวกใดเขำมำอยูในรำชอำณำจักรภำยใตเงื่อนไข
ใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จำตองปฏิบัติตำม พ.ร.บ. นี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได”)
- กรมพิธีกำรทูต แจ้งว่ำ เจ้ำหน้ำที่ HKETO ประจำประเทศไทย ต้องยื่น
คำร้องขอรับกำรต่ออำยุกำรตรวจลงตรำจำกสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
เมื่อครบกำหนด ๙๐ วันแรก และกรมพิธีกำรทูตจะมีหนังสือรับรอง
กำรต่ออำยุกำรตรวจลงตรำของบุคคลดังกล่ำวจนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรดำรงตำแหน่งในไทย

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
ประกันสังคมให้กับฝ่ำยฮ่องกงพิจำรณำแล้วด้วย
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
จะมีหนังสือแจ้งกระทรวงมหำดไทยทรำบ
เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตำมข้อเสนอของ
ส่วนรำชกำรไทย

-

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑

- ๑๗ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนและปฏิบัติ
หน้ำที่ของสำนักงำน รัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยจะ
อำนวยควำมสะดวก รวมทั้งให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
เพิ่มเติม ดังปรำกฏในเอกสำรภำคผนวกตำมที่
แนบท้ำย
ควรรับทรำบด้วยว่ำ แม้ว่ำได้ให้เอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันข้ำงต้น รัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย
ไม่ถืออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ สำนักงำนนี้มีสถำนะ
เทียบเท่ำกับสถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุล
รวมทั้งไม่ให้สถำนะทำงกำรทูตหรือทำงกำรกงสุล
กับสำนักงำนนี้

ข้อคิดเห็น
-

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑

-

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑

- ๑๘ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ภาคผนวก: การอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันเพิ่มเติม
๑. บัตรประจำตัวสำนักงำน HKETO
กระทรวงกำรต่ำงประเทศจะเป็นผู้ออกบัตร
ประจำตัวสำนักงำน HKETO ให้กับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
และสมำชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว
๒. บัตรอนุญำตเข้ำพื้นที่หวงห้ำมที่ท่ำอำกำศยำน
กระทรวงกำรต่ำงประเทศจะอำนวย
ควำมสะดวกให้กับสำนักงำน เมื่อได้รับคำขอรับ
บัตรอนุญำตเข้ำพื้นที่หวงห้ำมทีท่ ่ำอำกำศยำน
ตำมกฎข้อบังคับของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด
(มหำชน) ในกำรออกบัตรและกำรต่ออำยุบัตรเข้ำพื้นที่
หวงห้ำมที่ท่ำอำกำศยำน
๓. กำรขอใช้ห้องรับรองที่ท่ำอำกำศยำน
หัวหน้ำสำนักงำนจะได้รับอนุญำตให้ใช้
ห้องรับรองที่ท่ำอำกำศยำน เมื่อเดินทำงมำรับหน้ำที่
และเดินทำงกลับ ภำยหลังจำกที่กำรรับหน้ำที่สิ้นสุดลง
ทั้งนี้ เป็นไปตำมหนังสือคู่มือที่จัดทำโดยกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ

ข้อคิดเห็น
- กรมพิธีกำรทูต แจ้งว่ำ ไม่ขัดข้องที่จะพิจำรณำออกบัตรประจำตัว
ประเภทใหม่ให้กับเจ้ำหน้ำที่ HKETO ประจำประเทศไทย
- บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) แจ้งว่ำ พร้อมให้กำรสนับสนุน
ตำมทีก่ ระทรวงกำรต่ำงประเทศเห็นเหมำะสม โดยขอให้กระทรวง
กำรต่ำงประเทศมีหนังสือแจ้งรำยละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับ
ฝ่ำยฮ่องกงต่อไป

----------------------------------

คาชี้แจง/มติที่ประชุม
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงข้อบทในข้อนี้ตำมที่
ฝ่ำยไทยและฝ่ำยฮ่องกงได้ตกลงกันเมื่อวันที่
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
รับที่จะมีหนังสือแจ้งรำยละเอียดสิทธิประโยชน์
ที่จะให้กับฝ่ำยฮ่องกงอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป
ตำมคำขอของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด
(มหำชน)

กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กันยำยน ๒๕๖๑

การประชุมคณะทางานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ... ครั้งที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรรม ขอให้ควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ คุ้มครองกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ... ดังนี้
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ เป็นร่ำงกฎหมำยสำรบัญญัติที่กำหนดถึงเอกสิทธ์และควำมคุ้มกันของ
บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น “เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน” ตำมบทบัญญัตินิยำมของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓
โดยบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่ำวต้องได้รับกำรมอบหมำยจำกรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ของสำนักงำน รวมถึงหัวหน้ำสำนักงำน แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำงท้องถิ่นและบุคคล
สัญชำติไทย
เห็นว่ำกำรบัญญัติบทนิยำมของคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน” ไว้อย่ำงชัดเจนย่อมเป็นประโยชน์แก่
กำรตีควำมของศำล และสำมำรถลดปัญหำควำมคลุมเครือของกฎหมำยได้ อีกทั้งยังสำมำรถจำกัด ขอบเขต
ของกำรบังคับใช้กฎหมำยได้ตรงตำมเจตนำรมณ์โดยมุ่งที่จะบังคับใช้เพื่อกำรคุ้มครองเฉพำะบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ของสำนักงำนเท่ำนั้น
ในประเด็นกำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันแก่บุคคลใด สำนักงำนศำลยุติธรรมเห็นว่ำเป็นอำนำจ
หน้ำที่ของรัฐบำลไทยซึ่งเป็นฝ่ำยบริหำรที่จะพิจำรณำตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำน
เศรษฐกิจและควำมร่วมมือด้ำนอื่นๆ ระหว่ำงรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงกับรัฐบำลไทย แต่อย่ำงไรก็ดี
กำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันควรคำนึงถึงหลักกำรของพระรำชบัญญัติเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันทำงกงสุล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมำยสำรบัญญัติที่ให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันแก่บุคคลหรือคณะบุคคลในลักษณะ
ที่เทียบเคียงกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ โดยเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันที่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่สำนั กงำน
ไม่ควรมีมำกกว่ำหรืออยู่นอกเหนือจำกเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันทำงกงสุล
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนศำลยุติธรรมโดยตรง ได้แก่ ประเด็นกำรให้ควำมคุ้มกันแก่เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนจำกเขตอำนำจกระบวนกำรยุติธรรมทำงศำลและพันธะในกำรให้กำร ซึ่งมีข้อพิจำรณำตำมเนื้อหำ
ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๔ (๒) ประกอบกับร่ำงเอกสำรกำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน สำนักงำน
ศำลยุติธรรมเห็นว่ำ ข้อกฎหมำยตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มีจุดเกำะเกี่ยวและยึดโยงกับประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๐๖/๑ ซึ่งเป็นกรณีที่ศำลจะต้องเชิญบุคคลมำปรำกฏตัวต่อศำลในฐำนะพยำน
โดยถ้ำมีข้อเท็จจริงว่ำบุคคลนั้น เป็นผู้ที่ได้รับควำมคุ้มกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
ศำลหรือผู้พิพำกษำเจ้ำของสำนวนก็จะต้องดำเนินกระบวนพิจำรณำโดยนำกฎหมำยเฉพำะเรื่องนั้นมำปรับ
ใช้แก่กระบวนพิจำรณำซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงจำกกระบวนพิจำรณำทั่วไป สำหรับในคดีอำญำแม้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจะมิได้บญ
ั ญัตใิ นเรื่องเอกสิทธิแ์ ละควำมคุม้ กันไว้โดยเฉพำะ แต่เมื่อพิจำรณำ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๕ เห็นว่ำเป็นบทบัญญัติที่อนุญำตให้นำประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันไปบังคับใช้กับคดีอำญำด้วย จึง เห็นว่ำไม่มี
ปัญหำเรื่องข้อกฎหมำยที่จะบังคับใช้ให้เป็นไปตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว

๒
ในกรณีทำงปฏิบัติของศำลยุติธรรม เห็นว่ำกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลจะถือแนวปฏิบัติ
ตำมคู่มือปฏิบัติรำชกำรของตุลำกำรในหมวดว่ำด้วยเรื่องเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน ซึ่งเป็นกำรให้ควำมคุ้มกัน
แก่บุคคลหรือคณะบุคคลจำกเขตอำนำจกระบวนกำรยุติธรรมทำงศำลตำมกฎหมำยเฉพำะเรื่องตั้งแต่ชั้น
รับฟ้องรวมถึงกำรให้ควำมคุ้มกันในกรณีที่จะต้องเชิญตัวบุคคลมำศำลในฐำนะพยำน โดยในคู่มือได้กำหนด
แนวทำงและวิธีกำรสั่งคดีของศำลไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงขั้นตอนในกำรประสำนงำนเพื่อให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน จึงเห็นว่ำไม่มีข้อขัดข้องในทำงปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ในประกำรสุดท้ำย เมื่อกระบวนกำรออกกฎหมำยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำนักงำนศำลยุติธรรม
ขอควำมร่ว มมือจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศแจ้งกำรมีผลบังคับใช้ของกฎหมำยไปยังสำนักงำนศำล
ยุติธรรมอย่ำงเป็นทำงกำรในโอกำสแรกด้วย เพื่อสำนักงำนศำลยุติธรรมจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
ศำลยุติธรรมทั่วประเทศให้ทรำบและถือเป็นแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

