รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร)
ตามที่กรมสรรพากร ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร) ผ่านทางวิธีการจัดการประชุมร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องวิเทศสโมสร (ส่ วน 2) กระทรวงการต่างประเทศ และผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑5 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น
บัดนีไ้ ด้ครบกาหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว สรุปผลการรับฟังความเห็นฯ ดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
(๑) การรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านทางวิธีการจัดการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องวิเทศสโมสร
(ส่วน 2) กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ 25 หน่วยงาน จาก 7
กระทรวง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 28 คน
(2) การรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านทางเว็บไซต์
(2.1) เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ระหว่างวันที่ ๒7 กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑5
วัน มีผู้เข้าชมจานวน 277 ราย ร่วมแสดงความคิดเห็น 1 ราย ประกอบด้วย เห็นด้วย 1 ราย ไม่เห็นด้วย 0 ราย
(2.2) เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th มีผู้เข้าชมจานวน 99 ราย แต่มิได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สรุป มีผู้เข้าชมทั้งสิ้นจานวน 776 ราย มีผู้แสดงความคิดเห็นจานวน 1 ราย ประกอบด้วย เห็นด้วย 1 ราย ไม่เห็นด้วย 0 ราย
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 24 กันยายน 2561 และระหว่างวันที่ ๒7 กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑6 วัน
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นเห็น
หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น มีผู้แสดงความคิดเห็นและคาชี้แจงเหตุผลสรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางวิธีการ
จัดการประชุม

สรุปความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

เนื้อหาร่างข้อบทพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
“พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….”

-

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบทตามที่กรมสรรพากร
เสนอ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

-

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบทตามที่กรมสรรพากร
เสนอ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 80/1 กระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้ใช้คาว่า “สานักงาน มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบทตามที่กระทรวงการ
แห่งประมวลรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
เศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่
ต่างประเทศเสนอ
“(5) การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทาขึ้น”
สหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ แทนคาว่า “สานักงานการค้าและเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นใน
สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถาน ประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อ
กงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมี ผูกพันที่ได้ทาขึ้น” เพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยคาที่ใช้ใน
พันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียม ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินการของ
กับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือ สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศ
ไทย พ.ศ. .... และเอกสารเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้ม
ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สานักงาน
กันสาหรับการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของ
การค้าและเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทาขึ้น สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไป

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางวิธีการ
จัดการประชุม

สรุปความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

คาชี้แจง/มติที่ประชุม

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

-

สรุปความคิดเห็นของประชาชน

ประโยชน์ของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 1 ราย
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กรณีเห็นด้วย 1 ราย
เห็ นว่า พระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนดหลั กการได้ตรงกับปัญหาที่
เกิดขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบทตามที่กรมสรรพากร
เสนอ
คาชี้แจง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... จะทาให้ บทบัญญัติตามมาตรา 80/1 (5)
ครอบคลุ ม กรณี การขายสิ นค้ าหรื อการให้ บริ การกั บ
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จะมาจัดตั้งในประเทศ
ไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่
ได้ทาขึ้นด้วย

5. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
กรมสรรพากรจะนาผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร) ต่อไป

