
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา  

 
 

              อ.พ. ๙/๒๕๖๔ 











๑ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

สาระสําคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
  ร่ างพระราชบัญญัติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ มประมวลรัษฎากร  (ฉ บับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  
เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๕ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ) มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อกําหนดอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของความตกลงหรือ
อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศ (เพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี) 
   เหตุผล 
  โดยที่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้รูปแบบการประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่มีพรมแดน การเคล่ือนย้ายการลงทุนสามารถทําได้ง่าย ก่อให้เกิด 
การโยกย้ายกําไรในการดําเนินธุรกิจไปในประเทศที่มีความจูงใจด้านภาษีอากร ส่งผลให้การติดตาม
จัดเก็บภาษีอากรของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างลําบากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรเป็นเร่ือง 



๒ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

ที่ มีความจําเป็นอย่างย่ิง ซึ่งการแลกเปล่ียนข้อมูลภาษีอากรระหว่างกันที่ มีการกําหนดไว้ใน 
ความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
หรือความตกลงระหว่างประเทศจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร เพื่อกําหนดอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการแลกเปล่ียนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่
ราชการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงหรืออนุสัญญาดังกล่าว และเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเป ล่ียนข้อมูลอัตโนมัติ 
ระหว่างประเทศ) มีเนื้อหารวมจํานวน ๔ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดวันใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒. กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจที่ได้รับมอบหมาย
ตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่รัฐบาลไทย 
ได้ทําไว้หรือจะได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการ
ตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหนึ่ง (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี  
วรรคหนึ่ง) 
 ๓. กําหนดให้ในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามความตกลง 
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรท่ีสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทําไว้
กับสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ มีอํานาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการ
ตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหนึ่งด้วย (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี 
วรรคสอง) 
 ๔. กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจที่ได้รับมอบหมาย มีอํานาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้  
กับเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจอีกฝ่ายหน่ึง ในกรณีที่ รัฐบาลไทยได้ เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือภาคี 
ตามความตกลงระหว่ า งประ เทศใด ซ่ึ ง มีข้ อ บัญญัติ ให้ มีการแลกเปลี่ ยนข้ อ มูลภาษีอากร 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี  
วรรคสาม) 
 
 
 



๓ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 ๕. การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามร่างมาตรา ๑๐ ตรี ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเง่ือนไข 
ของความตกลงหรืออนุสัญญานั้น (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี วรรคสี่) 
 ๖. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๔) 
   
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 



๔ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

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

(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ มีเหตุผลความจําเป็น ดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้รูปแบบการประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 
ในลักษณะที่ไม่มีพรมแดน และการเคลื่อนย้ายการลงทุนสามารถทําได้ง่าย ก่อให้เกิดการโยกย้ายกําไร 
ในการดําเนินธุรกิจไปในประเทศที่มีความจูงใจด้านภาษีอากร ส่งผลให้การติดตามจัดเก็บภาษีอากร 
ของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างลําบากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน 
การเลี่ยงรัษฎากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรระหว่างกัน 
ตามท่ีกําหนดไว้ในความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเล่ียงรัษฎากร 
หรือความตกลงระหว่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิง 

ในปัจจุบันมีความตกลงหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน หรือเข้าร่วมผูกพัน 
เป็น คู่สัญญาหรือภาคี  ภายใต้การเข้า ร่วมเป็นสมาชิกตามพันธกรณีของ  Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) และภาย ใต้
กรอบความร่วมมือขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 
Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งมีส่วนสําคัญให้ประเทศไทยต้องแก้ไข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้๑ ได้แก่ 

 (๑) ความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกัน 
การเลี่ยงรัษฎากร (Double Taxation Agreements : DTAs) ที่รัฐบาลได้ทําไว้ หรือจะได้ทํากับรัฐบาล
ต่างประเทศ ปัจจุบัน มีจํานวน ๖๐ ฉบับ 

 (๒) ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร 
ที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ ปัจจุบัน 
มีจํานวน ๑ ฉบับ คือ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจําไทเปได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจและ
การค้าไทเปประจําประเทศไทย 

                                         
๑ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร  

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 



๕ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 (๓) ความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญา  
และมีข้อบัญญัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
ปัจจุบันมีความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๓ และประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีโดยสมบูรณ์ เม่ือร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และประเทศไทย
ย่ืนสัตยาบันสารแสดงเจตนาให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพัน  

ดั งนั้ น  เพื่ อ เ ป็นการปฏิ บัติ ตามพันธกรณีตามความตกลงห รืออนุ สัญญาดั งกล่ าว  
และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยกําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการ ตามลักษณะ ๒ ภาษีอากร
ฝ่ายสรรพากร๒ แห่งประมวลรัษฎากร กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหน่ึงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนข้อมูลอัตโนมัติ
ระหว่างประเทศตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในด้านความม่ันคง โดยการบูรณาการความร่วมมือด้านภาษีกับนานาชาติ  
เพื่อเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่สนับสนุนให้ทุกประเทศมีส่วนร่วม
ในการประสาน แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง เพื่อให้ 
การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และผลักดัน 
การหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับ 

อย่างไรก็ดี  เนื่ องจากความในร่างมาตรา  ๓  เพิ่มความเป็นมาตรา  ๑๐  ตรี  วรรคสี่   
ของร่างพระราชบัญญัตินี้  ได้ กําหนดให้การแลกเปลี่ ยนข้อ มูลตามคําขอระหว่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด ซึ่งเป็นการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ดังนั้น การออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
และเง่ือนไขของความตกลงหรืออนุสัญญาแต่ละฉบับแล้ว ยังควรมีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้กําหนดกรณีที่ต้องแจ้งและเง่ือนไข 
ในกรณีที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน เช่น กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์

                                         
๒ ประมวลรัษฎากร ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 
 



๖ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี๓ ก่อนที่อธิบดีกรมสรรพากรจะใช้ดุลพินิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีฯ  
เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  

นอกจากนี้ ควรกําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีเวลาในการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อรวบรวมและนําส่งข้อมูลตามรูปแบบและระบบที่กรมสรรพากรกําหนด รวมทั้ง 
ควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานได้มีระยะเวลาในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในทํานอง
เดียวกันกับมาตรา ๗ วรรคหน่ึง๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามที่กรมสรรพากรได้รับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างพระราชบัญญัตินี๕้ แล้ว 

๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระที่สอง 
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๖ 
 

                                         
๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเกียรติ สิทธิอมร) ได้อภิปรายต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
๔ พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗  
วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า  

“มาตรา ๗  ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจว่าผู้มีหน้าท่ีรายงานผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔  
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจมีอํานาจสั่งให้ผู้มีหน้าท่ีรายงานระงับการกระทําท่ีฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ” 
๕ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)  
 
 
๖
 สามารถสืบค้นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เอกสารแนบ
ระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ และบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซด์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร http://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ 
ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๑๖ ถึง ๑๗ 
 



๗ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

          ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
     ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
เม่ือวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้แถลงถึง 
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การแลก เปลี่ ยนข้ อ มูลตาม คําขอระหว่ า งประ เทศและการแลก เปลี่ ยนข้ อ มูลอั ต โน มัติ 
ระหว่างประเทศ) สรุปได้ ดังนี้  
 หลักการคือ  แก้ไขเพิ่ ม เติมประมวลรัษฎากร  เพื่ อ กําหนดอํานาจอธิบดี
กรมสรรพากรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
และเง่ือนไขของความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยง
รัษฎากร หรือความตกลงระหว่างประเทศ (เพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี) 
 สํ าห รับ เหตุ ผลที่ จํ า เ ป็ นต้ อ งตร าพระร าช บัญญั ติ นี้ คื อ  โ ดยที่ ปั จ จุ บั น 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้รูปแบบการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ 
ที่ ไ ม่ มีพรมแดน  การเค ล่ือนย้ายการลงทุนสามารถทําได้ ง่ าย  ก่อให้ เ กิดการโยกย้ายกําไร 
ในการดําเนินธุรกิจไปในประเทศที่มีความจูงใจด้านภาษีอากร ส่งผลให้การติดตามจัดเก็บภาษีอากร 
ของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างลําบากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการป้องกันการเ ล่ียงรัษฎากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรเป็นเ ร่ืองที่ มี 
ความจํา เ ป็นอย่าง ย่ิง  ซึ่ งการแลกเป ล่ียนข้อ มูลภาษีอากรระหว่าง กันที่ มีการกําหนดไว้ ใน 
ความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
หรือความตกลงระหว่างประเทศจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร เพื่อกําหนดอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการแลกเปล่ียนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่
ราชการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงหรืออนุสัญญาดังกล่าว และเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



๘ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจที่ได้รับ
มอบหมายตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเล่ียง
รัษฎากรที่รัฐบาลไทยได้ทําไว้หรือจะได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ที่ ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจอีกฝ่ายหน่ึง ( ร่างมาตรา ๓  
เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี วรรคหน่ึง) 
 (๒) กําหนดให้ในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามความตกลง
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
ได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ มีอํานาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มา 
โดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหน่ึงด้วย (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็น
มาตรา ๑๐ ตรี วรรคสอง) 
 (๓) กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจหรือผู้แทน
เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจที่ ได้ รับมอบหมาย มีอํานาจแลกเปล่ียนข้อมูลที่ ได้มาโดยหน้าที่ราชการ 
ตามลักษณะนี้ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือ
ภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศใดซึ่ ง มีข้อบัญญัติ ให้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากร 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี วรรคสาม) 
 (๔) การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามร่างมาตรา ๑๐ ตรี ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเง่ือนไข 
ของความตกลงหรืออนสุัญญานั้น (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 หรือจะได้ทํากับรัฐบาล
ต่างประเทศ ปัจจุบันมีจํานวน ๖๐ ฉบับ 
 (๒) ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร 
ที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ  
ปัจจุบัน มีจํานวน ๑ ฉบับ คือ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจําไทเปได้ทําไว้กับสํานักงาน
เศรษฐกิจและการค้าไทเปประจําประเทศไทย 



๙ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 (๓) ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญา  
และมีข้อบัญญัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
ปัจจุบันมีความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Multilateral 
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ที่ รั ฐ สภ า ไ ด้ ใ ห้ 
ความเห็นชอบเ ม่ือวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓  และประเทศไทยจะเ ข้าเ ป็นภาคีโดยสมบูรณ์   
เ ม่ื อ ร่ า งพระราช บัญญั ติ นี้ มี ผล ใช้ บั ง คับ  และประ เทศไทย ย่ืนสั ตยา บันสารแสดง เจตนา 
ให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพัน  

 ๒.๑.๓ ความเป็นมาและความจําเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ . . ) พ .ศ .  . . . .  (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
  (๑) เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศตามบทบัญญัติ 
ที่ความตกลงหรืออนสุัญญาระหว่างประเทศกําหนดไว้ ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามมาตรฐานสากล 
  (๒) เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน
การเลี่ยงภาษี 
  (๓ )  การแลกเปลี่ ยนข้อ มูลดั งกล่าวจะจํา กัดอ ยู่ภายใต้ขอบเขตที่ เ ป็นไป 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลในเร่ืองการรักษา
ความลับของข้อมูล กล่าวคือ เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเพื่อประโยชน์ 
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและไม่สามารถเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
 ๒.๑.๔ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) ต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  (๑) การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ และข้อมูลที่ได้มาตามลักษณะ ๒  
แห่งประมวลรัษฎากร ยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินการตามกระบวนการมาตรฐานในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลแบบร้องขอ 
 



๑๐ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

  ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรทําการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศคู่สัญญา เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บ 
ภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยง รัษฎากร ซึ่ งในปี  พ .ศ .  ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ เข้า ร่วม  
Global Forum และ Inclusive Framework รวมทั้งได้ทําอนุสัญญากับประเทศต่าง ๆ เป็นจํานวน
ทั้งสิ้น ๖๑ ฉบับ นอกจากนี้ รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงพหุภาคี 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี  (Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters : MAC) แล้ว๗ แต่ยังมีขั้นตอนการตรากฎหมายในประเทศเพื่ออนุวัติการ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีเก่ียวกับการแลกเปล่ียนข้อมูลตามความตกลงและอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทําไว้ 
เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีในระดับนานาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จึงจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินระบบการจัดการ (Peer Review) สําหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแบบร้องขอ ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว  
ทั้งนี้ ตามกําหนดการ Peer Review รอบที่สอง ที่ดําเนินการระหว่าง ค.ศ. ๒๐๑๖ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๐ 
ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเหลือระยะเวลา 
อีกเพียงหน่ึงปีในการเตรียมการด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงผลในทางปฏิบัติ 
ได้จริงของกฎระเบียบเหล่านั้นด้วย 
  เม่ือพิจารณาจากเอกสาร ๒๐๑๖ Terms of Reference ของ Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ซึ่งเป็นการกําหนดองค์ประกอบสําคัญ 
ของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอ พบว่า ตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแบบร้องขอ
นั้นจะครอบคลุมข้อมูล ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ประเภทที่หนึ่ง คือ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ข้อมูลผู้เป็นเจ้าของ 
ตามกฎหมาย และข้อมูลของผู้อยู่ระหว่างกลางของห่วงโซ่การส่งทอดผลประโยชน์ตามแนวทาง 
ที่ประเทศกลุ่ม G๒๐ ได้เสนอไว้กับ Global Forum  
  ประเภทท่ีสอง คือ ข้อมูลทางบัญชีที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ บันทึกไว้อย่างครบถ้วน 
โดยสามารถใช้แสดงรายการทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 
  ประเภทท่ีสาม คือ ข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของธนาคารและ
สถาบันการเงินต่าง ๆ  
 

                                         
๗รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention 

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



๑๑ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

  ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ และข้อมูลที่ได้มาตามลักษณะ ๒  
แห่งประมวลรัษฎากร  จึง ยังไ ม่ เพียงพอสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการมาตรฐาน 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอ  เนื่องจากไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้ ง  ๓  ประเภทดังกล่าว  
และไม่สามารถปฏิเสธการจัดส่งข้อมูลให้กับรัฐผู้ร้องขอเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ 
หรือไม่ได้นํามาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย จึงจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายว่าด้วย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาษีอากรระหว่างประเทศอีกหนึ่งฉบับ 
  (๒) ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลที่แลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน  
   การเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
เป็นการเพิ่มข้อยกเว้นในมาตรา ๑๐ เพื่อให้อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจของรัฐผู้ร้องขอได้ หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการแลกเปล่ียนอันเป็นการละเมิด 
ความตกลงหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้องมีการตีความว่ากรณีนั้นเป็นการกระทําความผิด 
ตามมาตรา  ๑๐๘ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่  หากเป็นความผิดจึ งจะสามารถลงโทษได้ 
ตามมาตรา ๑๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรา ๘๑๐ ของพระราชบัญญัติ 
การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ 
พ .ศ .  ๒๕๖๐  (FATCA) พบว่า  พระราชบัญญัติฉ บับดั งกล่ าวได้ มีบทบัญญัติ คุ้มครองข้อ มูล 
ที่แลกเปลี่ยนตามความตกลงไว้อย่างชัดเจนกวา่ร่างพระราชบัญญัตินี้  
 

                                         
๘ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐ บัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา  ๑๐  เจ้าพนักงานผู้ ใดโดยหน้า ท่ีราชการตามลักษณะนี้ ได้ รู้ เ ร่ืองกิจการของผู้ เสียภาษีอากร  

หรือของผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ห้ามมิให้นําออกแจ้งแก่ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอํานาจท่ีจะทําได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย” 

 
๙ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า  
 “มาตรา ๑๓  เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 

ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
๑๐ พระราชบัญญัติการปฏิบั ติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๘ บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา ๘  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลท่ีต้องรายงานท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย หรือรัฐบาล 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนตามความตกลงแล้วนําไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ี 
และอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”  



๑๒ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

   (๓) ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูล
ส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR)  
   ในกระบวนการแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งเป็นไปได้ทั้งจากความจงใจ 
ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลกระทําต่อข้อมูลนั้นโดยผิดกฎหมายหรือเกิดจากช่องว่าง ข้อยกเว้น  
และลักษณะที่ ไ ม่ชัด เจนของกฎหมายท่ีให้อํ านาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลได้   
แม้ว่ารัฐผู้ได้รับข้อมูลจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น แต่การคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทยมีข้อยกเว้นให้อํานาจหน่วยงานของรัฐดําเนินการต่อข้อมูล 
ส่วนบุคคลในบางกรณีได้โดยไม่ต้องใช้หลักความยินยอม ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ .ศ . ๒๕๖๒ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา ๒๔ (๖)  ๑๑ และแม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว 
จะมีความคล้ายคลึงกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒ และมาตรา ๖ ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR)๑๒ 
แต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายสหภาพยุโรปจะเป็นไปในทางที่คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างชัดเจนและเคร่งครัดซึ่งอาจจะมีความเหลื่อมล้ํากับแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
ตามกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกับเกณฑ์การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย 
ของประเทศไทยน้ันมักจะมีการตีความอย่างกว้าง ไม่มีความชัดเจน บุคคลท่ัวไปไม่อาจคาดหมายได้  
จึงเป็นไปได้ว่า อาจจะเกิดกรณีที่หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายของประเทศไทย  
แต่เป็นการฝ่าฝืน GDPR 
 
 

                                         
๑๑ 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  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
 ฯลฯ    ฯลฯ 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” 

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



๑๓ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

   (๔) ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับการแจ้งและเง่ือนไขในการ 
ไม่แจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ  
   เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีในประเด็นเก่ียวกับการกําหนดผู้มีอํานาจและการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า
และเง่ือนไขในการไม่แจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า พบว่า  
    (๔.๑) ประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันคือ ผู้มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
    ร่างพระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้ เ ป็นอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร 
ซึ่งคล้ายคลึงกับต่างประเทศ กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กําหนดให้เป็นอํานาจของเจ้าพนักงาน
ตรวจสอบภาษีเงินได้ (Comptroller of Income Tax) และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดให้เป็น
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ (Revenue Authorities)  
    (๔.๒) ประเด็นที่มีความแตกต่างกัน คือ การแจ้งและเงื่อนไขในการไม่แจ้ง
เจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า 
         (๔.๒.๑) การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กําหนด
รายละเอียดดังกล่าวไว้ แต่กฎหมายของต่างประเทศกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นหน้าที่
เบ้ืองต้นของทางการ กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กําหนดไว้ว่า ทางการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดไว้ว่า ทางการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเปิดโอกาส 
ให้ชี้แจงด้วย 
    (๔ .๒ .๒) เ ง่ือนไขที่ ทางการไม่จํ าเป็นต้องแจ้ งให้ทราบล่วงหน้ า  
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กําหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ แต่กฎหมายของต่างประเทศกําหนดเร่ือง
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กําหนดไว้ว่า ทางการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าในกรณีที่ไม่มีที่อยู่สําหรับติดต่อ หรือเป็นกรณีที่การแจ้งนั้นจะเป็นการขัดขวางหรือชะลอ
กระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการตรวจสอบ หรือการแจ้งนั้นจะส่งผลร้ายต่อการสืบสวน  
ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดไว้ว่า ทางการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ 
การไม่แจ้งนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการแจ้งนั้นจะกระทบกรอบเวลาในการดําเนินการหรือ 
การไม่แจ้งนั้นไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นคําสั่งทั่วไปที่เป็นหลักปฏิบัติบางกรณี 
ของทุกบริษัท หรือเป็นมาตรการบังคับ 
     ดังนั้น เม่ือร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขในการแจ้งหรือ 
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงต้องรับผิดชอบ 
ในเหตุผลของการใช้ดุลพินิจในการแจ้งหรือไม่แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลที่จะนําข้อมูลนั้นไปส่งต่อให้ประเทศ
อื่น หากกําหนดให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้มีอํานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจทําให้
มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่หลากหลาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศที่กําหนดเง่ือนไข 
ในการไม่แจ้งล่วงหน้าไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยไม่ได้กําหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ เม่ือร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็นอํานาจของอธิบดี



๑๔ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

กรมสรรพากรในการใช้ดุลพินิจอาจทําให้ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศ
เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้  
  (๕) เม่ือกฎหมายของแต่ละประเทศต่างกันจึงอาจเกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลนั้นได้ กล่าวคือ บางเร่ืองเป็นการกระทําที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย  
แต่อาจจะเป็นการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ และบางเร่ืองเป็นการกระทํา 
ที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่เป็นการกระทําที่ เป็นความผิดตามกฎหมาย 
ของประเทศไทย ดังนั้น เ ม่ือกฎหมายของแต่ละประเทศไม่สอดคล้องตรงกัน จะมีแนวทาง 
ในการตรวจสอบหรือดําเนินการกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการส่งข้อมูลนั้นอย่างไร ทั้งนี้ เม่ือเทียบเคียงกับ
กรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะต้องมีมูลความผิดในกฎหมายของแต่ละประเทศเหมือนกันจึงจะส่ง 
ผู้ร้ายข้ามแดนได้  
    (๖) ควรกําหนดให้มีช่วงระยะเวลาสําหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับ 
สถาบันการเงินหรือเครดิตฟองซิเอร์ที่ต้องจัดเก็บข้อมูลสําหรับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และควรมีการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้สถาบัน
การเงินแต่ละแห่งสามารถดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วด้วย เนื่องจากสถาบันการเงิน 
แต่ละแห่งอาจมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
แตกต่างกัน หรืออาจจะมีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลแตกต่างกัน 
    (๗) ควรกําหนดเทคโนโลยีที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศระหว่าง
กระทรวงการคลังกับสถาบันการเงินหรือเครดิตฟองซิเอร์ว่าจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับสหภาพยุโรป
หรือประเทศใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  
    (๘) ควรกําหนดให้มีเ ง่ือนไขในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกัน 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและไม่เป็นการเปิดโอกาส 
ให้มีการใช้ดุลพินิจมากเกินไป รวมทั้งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย  
เช่น ตามความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on 
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ที่ มี ข้ อ กํ าหนดว่ า  รั ฐภาคีอาจแจ้ ง ใ ห้ 
ผู้มีถิ่นที่อยู่หรือคนชาติของตนให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการส่งข้อมูล  
    (๙) ควรกําหนดให้การดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
มีความเชื่อมโยงกับการซื้อขายด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) รวมทั้งการจัดเก็บภาษี
ดิจิทัล (Digital Tax) ในประเทศต่าง ๆ ด้วย  
 
 
 



๑๕ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 ๒.๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ตอบช้ีแจง ดังนี้  
  ร่างพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
ที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการให้สัตยาบันภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งในเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เ ง่ือนไขในการแจ้งหรือไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า มุมมองเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งอาจแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทย และศักยภาพ รวมทั้ง 
ความพร้อมของสถาบันการเงินที่จะต้องดําเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร 
ส่วนในเรื่องเทคโนโลยีเป็นเร่ืองทางเทคนิคซึ่งจะกําหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายลําดับรองต่อไป 
  อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเข้าร่วมพันธกรณีของ Global Forum นั้น ประเทศไทย 
จะต้องดําเนินการสองประการ ได้แก่ (๑) การดําเนินการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน 
ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ (๒) การดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองทรัพย์สินในครอบครองของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณา 
ของกระทรวงการคลัง 
  สําหรับความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ขององ ค์การ เพื่ อความ ร่วมมือและการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ  (Organisation for Economic  
Co-operation and Development : OECD) ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ ยนแบบ 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 
  อย่างไรก็ดี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
กรมสรรพากรจะดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และจะดําเนินการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย อาทิ ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ 
ของบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ มีสถานที่ตั้งในประเทศไทยและมีผลประกอบการขาดทุน  
แต่บริษัทแม่ในต่างประเทศมีกําไร ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายโอน (Transfer) ต้นทุนกับบริษัทแม่ 
ซึ่ งการแลกเปลี่ ยนข้อมูลในลักษณะนี้ จะทําให้ประเทศไทยสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ อ ย่าง 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 
 
 



๑๖ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 ๒.๑.๖ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
 มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) ด้วยคะแนนเสียง 
๓๓๘ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ กําหนดการ
แปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 

    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 
 

 



๑๗ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

    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 
 

 

  
 
 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๑๓  
 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณา
เรียงตามลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ )  สภาผู้แทนราษฎร (นายสันติ กีระนันทน์ )  
ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยสรุปสาระสําคัญได้ว่า ตามที่ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๔  ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ รับหลักการแห่ ง ร่างพระราชบัญญัติแ ก้ ไขเพิ่ ม เติม 
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ .ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ได้พิจารณาโดยนําผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรา
พระราชบัญญัตินี้ (ผลการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  
มาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ปรากฏผลการพิจารณา โดยคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีข้อสังเกต 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแปรญัตติ 
 
 
                                         

๑๓ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ) บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร http://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕  
ถึง ๗ ในหน้าท่ี ๒๒ 



๑๘ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เรียงตามลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา ตั้งแต่มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔  
และพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๓๒๑๔ โดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคํา จึงเป็นอันจบการพิจารณา 
ในวาระที่สอง ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาตามลําดับสรุปได้ ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ช่ือร่าง     ไม่มีการแก้ไข 
 ๒.๒.๒ คําปรารภ     ไม่มีการแก้ไข 
  นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ความในคําปรารภ เป็นดังนี้ 
  “โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และพระราชบัญญัตินี้จะต้องออกตามความใน
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  เหตุผลและความจํ า เ ป็นในการจํ า กัดสิทธิ และเส รีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การจัดเก็บเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรเกิดความเป็นธรรมและ 
มีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  
และพระราชบัญญัตินี้ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร 
แก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย 
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว” 
  ทั้งนี้ กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า  
ไม่ติดใจที่จะสงวนความเห็น   
 ๒.๒.๓ ร่างมาตรา ๑    ไม่มีการแก้ไข 
 ๒.๒.๔ ร่างมาตรา ๒    ไม่มีการแก้ไข 
                                         

๑๔ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒ กําหนดไว้ว่า 
“ข้อ ๑๓๒ เม่ือได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง 

และในการพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความไม่ได้ นอกจากเน้ือความ 
ท่ีเห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่” 



๑๙ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

 ๒.๒.๕ ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี  ไม่มีการแก้ไข 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ความในมาตรา ๑๐ ตรี เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๑๐ ตรี  ให้อธิบดีในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจที่ได้รับมอบหมาย
รัฐมนตรีตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเล่ียงรัษฎากร 
ที่ รัฐบาลไทยได้ทําไว้หรือจะได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจเปิดเผยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ความตกลงหรืออนุสัญญาดังกล่าว 
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอีกฝ่ายหน่ึงของรัฐบาลต่างประเทศ 
  ในกรณีที่อธิบดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทําไว้กับสํานักงานเศรษฐกิจ
และการค้าของต่างประเทศนอกเหนือไปจากความตกลงหรืออนุสัญญาตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดี 
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเปิดเผยและแลกเปล่ียนข้อมูลเช่นเดียวกับที่บัญญัติตามวรรคหนึ่งด้วยภาษีอากร
ที่ได้มาโดยหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของอีกฝ่ายหน่ึงด้วย  
  ในกรณีที่ รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันหรือจะได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือภาคี 
ตามความตกลงระหว่างประเทศใดกับรัฐบาลต่างประเทศใด ๆ ซึ่งมีข้อบัญญัติให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาษีอากร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ให้อธิบดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือ
ผู้แทนรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรที่ได้รับมอบหมายมาโดย
หน้าที่ตามสัญญาหรือภาคีดังกล่าว มีอํานาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของอีกฝ่ายหน่ึง 
  การเปิดเผยและแลกเปล่ียนข้อมูลตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเง่ือนไขของความตกลงหรือ
อนุสัญญาหรือสัญญาหรือภาคีนั้น 
  ห้ามมิให้อธิบดีหรือผู้ใดเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่ได้มาตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ให้นําความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ความร่วมมือระหว่างประเทศ มาใช้บังคับมาตรานี้ด้วย” 
 
 
 
 



๒๐ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

  โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ได้อภิปรายในประเด็น 
ที่ขอสงวนความเห็น สรุปสาระสําคัญได้  ดังนี้  
  ตามที่ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี ดังกล่าว นั้น 
ขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ไม่ติดใจที่จะสงวนความเห็น แต่ขอชี้แจงเหตุผลที่ได้เคย 
สงวนความเห็นให้เพิ่มความเป็นร่างมาตรา ๑๐ ตรี วรรคห้า สรุปสาระสําคัญได้ว่า เนื่องจากความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑๑๕ ได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร แต่ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา ๓  
เพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี ได้กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรสามารถนําข้อมูลภาษีไปแลกเปลี่ยนข้อมูลได้  
ดังนั้น เพื่อมิให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฯ จึงได้ขอเพิ่มความเป็นวรรคห้า ของร่างมาตรา ๑๐ ตรี ดังกล่าว  
  อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อให้เป็นไปตาม 
ความตกลงหรืออนุสัญญา ภายใต้การเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามพันธกรณีของ Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) และกรอบ 
ความร่วมมือขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic 
Co-operation and Development : OECD) ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะต้องพิจารณาระบบ
กฎหมายและบริบทของสังคมไทยด้วย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดผลในทํานองเดียวกันกับกรณีที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยไว้ในคําวินิจฉัย ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔๑๖ สรุปความได้
ว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตรี๑๗ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

                                         
๑๕ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙ บัญญัติไว้ว่า  
“มาตรา ๙  ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือได้รับยกเว้นภาษีอากร ย่อมเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น” 
๑๖ คําวินิจฉัยท่ี ๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 
๑๗ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตรี บัญญัติไว้ว่า  
“มาตรา ๓๗ ตรี ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ท่ีผู้กระทําความผิดเป็นผู้มีหน้าท่ี

เสียภาษีอากรหรือนําส่งภาษีอากร และเป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับจํานวนภาษีอากรท่ีหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงต้ังแต่สิบล้านบาทต่อปี
ภาษีข้ึนไป หรือจํานวนภาษีอากรท่ีขอคืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน ต้ังแต่ 
สองล้านบาทต่อปีภาษีข้ึนไป และผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือนําส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระทําในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ
หรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร  
และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ้อนเร้นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด เพ่ือมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิด
ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ืออธิบดีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรท่ีเข้าข่ายความผิดมูลฐานส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และที่ปรึกษากรมสรรพากรทุกคน” 



๒๑ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ ๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบัญญัติให้ถือว่า ความผิดตามมาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากประเทศไทยในฐานะ
สมาชิกผู้ ร่ วมก่อตั้ ง  Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) มี เหตุผลความจํา เ ป็น 
ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ (Terms of References) ที่กําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ Financial Action Task Force (FATF) ในการกําหนดให้อาชญากรรมเ ก่ียวกับ 
ภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มภาระและจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นไปตาม
หลักความได้สัดส่วน และขัดต่อหลักนิติธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึงและวรรคสอง๑๘” 
 ๒.๒.๖ ร่างมาตรา ๔    ไม่มีการแก้ไข     
 ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม  
 
 
   
 
 
 

                                         
๑๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติไว้ว่า 
“มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 

ท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระ
หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้ง 
ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ฯลฯ    ฯลฯ” 



๒๒ 
 

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

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 
   

    ๕. รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ 
ระหว่างประเทศ) ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๕ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=705 
 

 

    ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament 
_report/main_warehouse_dll.php  
 

 

    ๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament 
_report/main_warehouse_dll_x.php?aid=9964&mid=4321 
 

 

 
 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง   
 

     
















































































