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คํานํา 
 

  เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ .ศ . . . . . (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร เ ม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๔ 
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบ้ืองต้น ทั้งนี้ ก่อนที่ 
สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตโนมัติระหว่างประเทศ) และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 
ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
      ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
       ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ ยนข้อ มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ ยนข้อ มูลอัตโนมัติ 
ระหว่างประเทศ) เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้แถลงถึง 
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การแลกเปลี่ ยนข้อ มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ ยนข้อ มูลอัตโนมัติ 
ระหว่างประเทศ) สรุปได้ ดังนี้  
  หลักการคือ  แก้ไขเพิ่ม เติมประมวลรัษฎากร  เพื่ อ กําหนดอํานาจอธิบดี
กรมสรรพากรในการแลกเปล่ียนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
และเง่ือนไขของความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยง
รัษฎากร หรือความตกลงระหว่างประเทศ (เพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี) 
 
 

                                         
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  

ข้ันรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซด์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร  http://library2.parliament.go.th/library/home.html  
หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๑๑ 



    ๒ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

  สํ าห รับ เหตุ ผลที่ จํ า เ ป็ นต้ อ งตราพระราช บัญญั ติ นี้ คื อ  โ ดย ท่ี ปั จจุ บั น 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้รูปแบบการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ 
ที่ ไ ม่ มีพรมแดน การเคลื่อนย้ายการลงทุนสามารถทําได้ ง่าย ก่อให้ เ กิดการโยกย้ายกําไร 
ในการดําเนินธุรกิจไปในประเทศที่มีความจูงใจด้านภาษีอากร ส่งผลให้การติดตามจัดเก็บภาษีอากร 
ของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างลําบากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรเป็นเร่ืองที่ มี 
ความจําเป็นอย่างย่ิง ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรระหว่างกันที่ มีการกําหนดไว้ใน 
ความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
หรือความตกลงระหว่างประเทศจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการดังกล่าว สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อกําหนดอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มา
โดยหน้าที่ ราชการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงหรืออนุสัญญาดังกล่าว  
และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร 
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ ยนข้อ มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ ยนข้อ มูลอัตโนมัติ 
ระหว่างประเทศ) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจที่ได้รับ
มอบหมายตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยง
รัษฎากรที่รัฐบาลไทยได้ทําไว้หรือจะได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจอีกฝ่ายหน่ึง (ร่างมาตรา ๓  
เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี วรรคหน่ึง) 
 (๒) กําหนดให้ในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามความตกลง
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
ได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ มีอํานาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มา 
โดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหนึ่งด้วย (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็น
มาตรา ๑๐ ตรี วรรคสอง) 
 (๓) กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจหรือผู้แทน
เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจที่ได้รับมอบหมาย มีอํานาจแลกเปล่ียนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการ 
ตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญา
หรือภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศใดซ่ึงมีข้อบัญญัติให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากร 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี วรรคสาม) 
 



    ๓ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

 (๔) การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามร่างมาตรา ๑๐ ตรี ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเง่ือนไข 
ของความตกลงหรืออนุสัญญานั้น (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี วรรคสี่) 
 ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
เก่ียวกับความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ว่า หมายความรวมถึง
สัญญาหรือความตกลง ดังนี้ 
  (๑) ความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกัน 
การเลี่ยงรัษฎากร (Double Taxation Agreements : DTAs) ที่รัฐบาลได้ทําไว้ หรือจะได้ทํากับ
รัฐบาลต่างประเทศ ปัจจุบันมีจํานวน ๖๐ ฉบับ 
  (๒) ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร 
ที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ 
ปัจจุบัน มีจํานวน ๑ ฉบับ คือ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจําไทเปได้ทําไว้กับสํานักงาน
เศรษฐกิจและการค้าไทเปประจําประเทศไทย 
  (๓) ความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญา  
และมีข้อบัญญัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
ปัจจุบันมีความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Multilateral 
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ที่ รั ฐสภาได้ ให้
ความเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีโดยสมบูรณ์ 
เม่ือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ และประเทศไทยย่ืนสัตยาบันสารแสดงเจตนา 
ให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพัน  

 ๑.๓ ความเป็นมาและความจําเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียน 
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
  (๑) เป็นการส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างประเทศตามบทบัญญัติ 
ที่ความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศกําหนดไว้ ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
  (๒) เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน 
การเลี่ยงภาษี 
 



    ๔ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

  (๓ )  การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะจํากัดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ เ ป็นไป 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลในเร่ืองการรักษา
ความลับของข้อมูล กล่าวคือ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเพื่อประโยชน์ 
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและไม่สามารถเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) ต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
              ๒ .๑ การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ และข้อมูลที่ ได้มาตามลักษณะ ๒  
แห่งประมวลรัษฎากร ยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินการตามกระบวนการมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบรอ้งขอ 
 ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรทําการแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจของประเทศคู่สัญญา เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บ 
ภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ซึ่งในปี พ.ศ . ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้เข้าร่วม  
Global Forum และ Inclusive Framework รวมทั้งได้ทําอนุสัญญากับประเทศต่าง ๆ เป็นจํานวน
ทั้งสิ้น ๖๑ ฉบับ นอกจากนี้ รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงพหุภาคี 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters : MAC) แล้ ว ๒ แต่ ยั ง มี ขั้ นตอนการตรากฎหมาย ในประ เทศ 
เพื่ ออนุวัติการให้ เ ป็นไปตามพันธกรณี เ ก่ียว กับการแลกเป ล่ียนข้อ มูลตามความตกลง 
และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทําไว้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีในระดับนานาชาติเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินระบบการจัดการ  
(Peer Review) สําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแบบร้องขอ ซึ่งประเทศไทย
ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกําหนดการ Peer Review รอบที่สอง ที่ดําเนินการ
ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๑๖ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวในช่วงไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเหลือระยะเวลาอีกเพียงหน่ึงปีในการเตรียมการด้านกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงผลในทางปฏิบัติได้จริงของกฎระเบียบเหล่านั้นด้วย 

                                         
๒รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention 

on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ในคราวการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คร้ัง ท่ี ๓ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีหนึ่ง) เม่ือวันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓  
https://dl.parliament. go.th/handle/lirt/567282 



    ๕ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

 เม่ือพิจารณาจากเอกสาร ๒๐๑๖ Terms of Reference ของ Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ซึ่ งเป็นการกําหนดองค์ประกอบ 
สําคัญของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอ พบว่า ตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล
แบบร้องขอนั้นจะครอบคลุมข้อมูล ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่หนึ่ง คือ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ข้อมูลผู้เป็นเจ้าของ 
ตามกฎหมาย และข้อมูลของผู้อยู่ระหว่างกลางของห่วงโซ่การส่งทอดผลประโยชน์ตามแนวทาง 
ที่ประเทศกลุ่ม G๒๐ ได้เสนอไว้กับ Global Forum  
 ประเภทที่สอง คือ ข้อมูลทางบัญชีที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ บันทึกไว้อย่างครบถ้วน 
โดยสามารถใช้แสดงรายการทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 
 ประเภทท่ีสาม คือ ข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของธนาคารและสถาบัน
การเงินต่าง ๆ  
 ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ และข้อมูลที่ได้มาตามลักษณะ ๒  
แห่งประมวลรัษฎากร จึงยังไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการมาตรฐาน 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอ เนื่องจากไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าว  
และไม่สามารถปฏิเสธการจัดส่งข้อมูลให้กับรัฐผู้ร้องขอเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ 
หรือไม่ได้นํามาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย จึงจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายว่าด้วย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาษีอากรระหว่างประเทศอีกหนึ่งฉบับ 
 ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรแลกเปล่ียนข้อมูล 
โดยไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลที่แลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน  
 การเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นการเพิ่มข้อยกเว้นในมาตรา ๑๐ เพื่อให้อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจของรัฐผู้ร้องขอได้ หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนอันเป็นการละเมิด
ความตกลงหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้องมีการตีความว่ากรณีนั้นเป็นการกระทําความผิด 
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากเป็นความผิดจึงจะสามารถลงโทษได้ 

                                         
๓ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐ บัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา ๑๐  เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าท่ีราชการตามลักษณะนี้ ได้รู้เ ร่ืองกิจการของผู้ เสียภาษีอากร  

หรือของผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ห้ามมิให้นําออกแจ้งแก่ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอํานาจท่ีจะทําได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย” 



    ๖ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

ตามมาตรา ๑๓๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรา ๘๕ ของพระราชบัญญัติ 
การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ 
พ .ศ .  ๒๕๖๐ (FATCA) พบว่า พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้มีบทบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล 
ที่แลกเปลี่ยนตามความตกลงไว้อย่างชัดเจนกว่าร่างพระราชบัญญัตินี้  
 ๒.๓ ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูล 
ส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR)  
 ในกระบวนการแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งเป็นไปได้ทั้งจากความจงใจ 
ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลกระทําต่อข้อมูลนั้นโดยผิดกฎหมายหรือเกิดจากช่องว่าง ข้อยกเว้น 
และลักษณะที่ ไ ม่ชัดเจนของกฎหมายท่ีให้อํานาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้  
แม้ว่ารัฐผู้ได้รับข้อมูลจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น แต่การคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทยมีข้อยกเว้นให้อํานาจหน่วยงานของรัฐดําเนินการต่อข้อมูล 
ส่วนบุคคลในบางกรณีได้โดยไม่ต้องใช้หลักความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา ๒๔ (๖) ๖ และแม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว 

                                         
 
๔ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า  
 “มาตรา ๑๓  เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
๕ พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา ๘  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลท่ีต้องรายงานท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย หรือรัฐบาล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนตามความตกลงแล้วนําไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ี
และอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”  

๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา ๒๔ (๖) บัญญัติไว้ว่า 
“มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
(๒) การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการรักษาความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงรวมถึงความม่ันคง 

ทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมท้ังหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

  ฯลฯ    ฯลฯ 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
 ฯลฯ    ฯลฯ 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” 
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จะมีความคล้ายคลึงกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒ และมาตรา ๖ ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (General Data Protection 
Regulat ion :  GDPR)๗ แต่การ คุ้มครองข้อ มูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายสหภาพยุโรป 
จะเป็นไปในทางที่คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนและเคร่งครัดซึ่งอาจจะมีความเหลื่อมล้ํา 
กับแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกับเกณฑ์ 
การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายของประเทศไทยนั้นมักจะมีการตีความอย่างกว้าง  
ไม่มีความชัดเจน บุคคลทั่วไปไม่อาจคาดหมายได้ จึงเป็นไปได้ว่า อาจจะเกิดกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายของประเทศไทย แต่เป็นการฝ่าฝืน GDPR 
 ๒.๔ ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับการแจ้งและเงื่อนไขในการไม่แจ้ง
เจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ  
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีในประเด็นเก่ียวกับการกําหนดผู้มีอํานาจและการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า 
และเง่ือนไขในการไม่แจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า พบว่า  
 (๑) ประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันคือ ผู้มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 ร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งคล้ายคลึงกับ
ต่างประเทศ กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กําหนดให้เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานตรวจสอบ 
ภาษีเงินได้ (Comptroller of Income Tax) และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดให้เป็นอํานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการ (Revenue Authorities)  
 (๒) ประเด็นที่มีความแตกต่างกัน คือ การแจ้งและเงื่อนไขในการไม่แจ้งเจ้าของข้อมูล 
ให้ทราบล่วงหน้า 
      (๒.๑) การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กําหนดรายละเอียด
ดังกล่าวไว้ แต่กฎหมายของต่างประเทศกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นหน้าที่เบ้ืองต้น
ของทางการ กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กําหนดไว้ว่า ทางการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดไว้ว่า ทางการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเปิดโอกาส 
ให้ชี้แจงด้วย 
      (๒.๒) เง่ือนไขที่ทางการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ไม่ได้ กําหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ แต่กฎหมายของต่างประเทศกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ 
อย่างชัดเจน กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กําหนดไว้ว่า ทางการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ ไม่มีที่อยู่สําหรับติดต่อ หรือเป็นกรณีที่การแจ้งนั้นจะเป็นการขัดขวางหรือชะลอ
กระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการตรวจสอบ หรือการแจ้งนั้นจะส่งผลร้ายต่อการสืบสวน  
ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดไว้ว่า ทางการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่

                                         
๗ โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://gdpr-info.eu/ 



    ๘ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

การไม่แจ้งนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการแจ้งนั้นจะกระทบกรอบเวลาในการดําเนินการ 
หรือการไม่แจ้งนั้นไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นคําสั่งทั่วไปที่เป็นหลักปฏิบัติ 
บางกรณีของทุกบริษัท หรือเป็นมาตรการบังคับ 
 ดังนั้น เม่ือร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กําหนดเง่ือนไขในการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงต้องรับผิดชอบในเหตุผล 
ของการใช้ดุลพินิจในการแจ้งหรือไม่แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลที่จะนําข้อมูลนั้นไปส่งต่อให้ประเทศอื่น 
หากกําหนดให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจทําให้
มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่หลากหลาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศที่กําหนด
เง่ือนไขในการไม่แจ้งล่วงหน้าไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยไม่ได้กําหนดให้เป็นดุลพินิจ 
ของผู้ มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ เ ม่ือร่างพระราชบัญญัตินี้ กําหนด 
ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากรในการใช้ดุลพินิจอาจทําให้ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามความตกลงระหว่างประเทศเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้  
 ๒.๕ เม่ือกฎหมายของแต่ละประเทศต่างกันจึงอาจเกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นได้ 
กล่าวคือ บางเร่ืองเป็นการกระทําที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย แต่อาจจะเป็น 
การกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ และบางเร่ืองเป็นการกระทําที่ไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่เป็นการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย 
ดังนั้น เม่ือกฎหมายของแต่ละประเทศไม่สอดคล้องตรงกัน จะมีแนวทางในการตรวจสอบ 
หรือดําเนินการกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการส่งข้อมูลนั้นอย่างไร ทั้งนี้ เม่ือเทียบเคียงกับกรณีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะต้องมีมูลความผิดในกฎหมายของแต่ละประเทศเหมือนกันจึงจะส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนได้  
 ๒.๖ ควรกําหนดให้มีช่วงระยะเวลาสําหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับ
สถาบันการเงินหรือเครดิตฟองซิเอร์ที่ต้องจัดเก็บข้อมูลสําหรับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และควรมีการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ 
สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วด้วย เนื่องจาก 
สถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแตกต่างกัน หรืออาจจะมีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
แตกต่างกัน 
 ๒.๗ ควรกําหนดเทคโนโลยีที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศระหว่าง
กระทรวงการคลังกับสถาบันการเงินหรือเครดิตฟองซิเอร์ว่าจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับสหภาพยุโรป
หรือประเทศใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  
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 ๒ .๘  ควรกําหนดให้ มี เ ง่ือนไขในการแลกเป ล่ียนข้อ มูล เพื่ อ เ ป็นหลักประกัน 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและไม่เป็นการเปิดโอกาส 
ให้มีการใช้ดุลพินิจมากเกินไป รวมทั้งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 
เช่น ตามความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention 
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ที่มีข้อกําหนดว่า รัฐภาคีอาจแจ้งให้
ผู้มีถิ่นที่อยู่หรือคนชาติของตนให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการส่งข้อมูล    
 ๒ .๙ ควรกําหนดให้การดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
มีความเชื่อมโยงกับการซื้อขายด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) รวมทั้งการจัดเก็บ
ภาษีดิจิทัล (Digital Tax) ในประเทศต่าง ๆ ด้วย  

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ตอบช้ีแจง  ดังนี้  
 ร่างพระราชบัญญัตินี้ มี เจตนารมณ์ เพื่อปฏิบัติ ให้ เ ป็นไปตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
ที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการให้สัตยาบันภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งในเร่ืองการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล เง่ือนไขในการแจ้งหรือไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า มุมมองเก่ียวกับ 
การดําเนินการตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งอาจแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทย  
และศักยภาพรวมทั้ งความพร้อมของสถาบันการเ งินที่จะต้องดํา เนินการจัดเ ก็บข้อ มูล 
เพื่อให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร ส่วนในเร่ืองเทคโนโลยีเป็นเร่ืองทางเทคนิคซึ่งจะกําหนด
รายละเอียดไว้ในกฎหมายลําดับรองต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเข้าร่วมพันธกรณีของ Global Forum นั้น ประเทศไทย 
จะต้องดําเนินการสองประการ ได้แก่ (๑) การดําเนินการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางการเงินซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
และ (๒) การดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองทรัพย์สินในครอบครองของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง 
ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
 สําหรับความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การ
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD) ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนแบบ CRS (Common Reporting Standard) 
ซึ่งประเทศไทยจะต้องแลกเปล่ียนข้อมูลแบบร้องขอ (Exchange of Information on Request : 
EOIR) นั้น ประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการประเมินระบบการจัดการ (Peer Review) ในไตรมาสที่ ๑ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานภาพของประเทศไทยนั้นยังไม่ถูกขึ้นบัญชีสีดํา (Blacklist)  
แต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบัญชีสีเทา หากสามารถให้สัตยาบันภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้ 
ก็จะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มบัญชีที่มีสถานภาพปกติและเป็นไปตามมาตรฐานที่ OECD กําหนด 



    ๑๐ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

 อย่างไรก็ดี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรตามร่างพระราชบัญญัตินี้ กรมสรรพากร
จะดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในการแลกเปล่ียนข้อมูล และจะดําเนินการแลกเปล่ียนข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย อาทิ ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ 
ของบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทลูกที่มีสถานที่ตั้งในประเทศไทยและมีผลประกอบการขาดทุน  
แต่บริษัทแม่ในต่างประเทศมีกําไร ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายโอน (Transfer) ต้นทุนกับบริษัทแม่ 
ซึ่งการแลกเปล่ียนข้อมูลในลักษณะนี้จะทําให้ประเทศไทยสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
     มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ) ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๘ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง และไม่ลงคะแนน
เสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสอง  
ขั้นคณะกรรมาธิการ กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๑ 
 

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 

    ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=670 
 

 

    ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/570201 
 

 

    ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=9742&mid=4266 
 

 

    ๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=9740&mid=4266 
 

 

 
 
 


