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1. ความเป็นมาของวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure)
วิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (“MAP”) เป็นมาตรการภายใต้ข้อบทที่ 25 ของ OECD Model
Tax Convention และ UN Model Tax Convention เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐคู่สัญญา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงความไม่สอดคล้องกันในการตีความ
และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (หรือข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน แล้วแต่กรณี)
MAP เป็นการดาเนินการโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของรัฐผู้ทาสัญญาทั้งสองรัฐและเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจควรพยายามแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้ อนุสัญญาฯ ร่วมกัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องบรรลุผลในการขจัดภาษีซ้อน
จุดประสงค์ของการจัดทาคู่มือฉบับนี้ คือ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับ MAP ซึ่งสามารถเริ่มจัดทาได้เมื่อ
การกระท าของรั ฐ คู่ สั ญ ญารั ฐ หนึ่ ง หรื อ ทั้ ง สองรั ฐ มี ผ ลหรื อ จะมี ผ ลให้ เ กิ ด การเก็ บ ภาษี ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของ MAP
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นหรือปัญหาของการเก็บภาษีซ้อนที่เกิดจากการกระทา
ของรัฐคู่สัญญารัฐหนึ่งหรือทั้งสองรัฐ ซึ่งมีผลหรือจะมีผลให้เกิดการเก็บภาษีที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้มีสิทธิยื่นคาขอจัดทา MAP
ผู้เสียภาษีที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยภายใต้ข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาฯ มีสิทธิยื่นคาขอจัดทา
MAP ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของไทย เมื่อเขาเห็นว่าการกระทาของรัฐคู่สัญญารัฐหนึ่งหรือทั้งสองรัฐมีผลหรือ
จะมีผลให้ตนเองต้องเสียภาษีอากรโดยไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกรมสรรพากร
จะรับเฉพาะคาขอจัดทา MAP ทีย่ ื่นโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
ในกรณีของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบอานาจให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจภายใต้อนุสัญญาฯ
5. การเริ่มการจัดทา MAP
ผู้เสียภาษีสามารถยื่นคาขอเพื่อเริ่มขั้นตอนการดาเนินการตาม MAP เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนาเสนอ
ท่ า ที ข องตนเองและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประเด็ น ทางกฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินการและผลลั พธ์จ ากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นกรมสรรพากรจะเริ่ม ดาเนินการตาม MAP
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของรัฐ คู่สัญญาภายใต้อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง การยื่นคาขอจัดทา MAP สามารถทาได้
โดยไม่คานึงถึงกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทภายในประเทศที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของทั้งสองรัฐ และทาได้แม้ว่า
ผู้เสียภาษีจะยอมรับการถูกเรียกเก็บภาษีและไม่ขออุทธรณ์การแจ้งการประเมินภาษีหลังจากถูกตรวจสอบภาษีแล้ว
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6. รูปแบบและเนื้อหาของคาขอจัดทา MAP
ค าขอจั ดท า MAP จะต้ องยื่ นเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรโดยผู้ เสี ยภาษี และจั ดท าขึ้ นเป็นภาษาไทย ทั้ งนี้
คาขอจัดทา MAP ไม่มรี ูปแบบหรือแบบฟอร์มเฉพาะ และควรยื่นมาพร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คาขอจัดทา MAP จะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้
• การระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่ยื่นคาขอ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้เสียภาษี)
• การระบุตัวตนของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามคาขอ
• หนังสือมอบอานาจหากยื่นโดยผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
• ประเทศที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (รวมถึงจานวนภาษีที่เกี่ยวข้องเป็น
เงินบาทและสกุลเงิน ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีที่ ยื่นคาขอ
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง งบการเงินประจาปีสาหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี)
• ช่วงเวลาที่เกิดภาษีซ้อนหรือการเก็บภาษีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ นั้นๆ
• ข้อมูลรายละเอียดของการกระทาที่มีผลหรือจะมีผลให้เกิดภาษีซ้อนหรือการเก็บภาษีที่ไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการประเมินภาษีหรือข้อหารือ
• การวิเคราะห์และเหตุผลสนับสนุนที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าการกระทาของรัฐผู้ทาสัญญารัฐหนึ่งหรือทั้งสอง
รัฐมีผลหรือจะมีผลทางภาษีซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทยหรือใน
รัฐอีกรัฐหนึ่ง (การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษีอากร การคัดค้าน ฯลฯ)
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่ได้ร้องขอในประเทศไทยหรือในอีก
รัฐหนึ่ง ถ้ามี
• ข้อมูลทีแ่ สดงว่าคาขอจัดทา MAP ได้ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของอีกรัฐหนึ่งหรือไม่
• คาแถลงยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารทั้งหมดของคาขอจัดทา MAP
และการยืนยันว่าผู้เสียภาษีจะช่วยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจโดยการให้ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจร้องขอ ผู้เสียภาษีต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จัดหาหลักฐาน
และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการตาม MAP
• หลักฐานว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอการจัดทา MAP นั้น ได้ถูกระบุไว้ใน advance tax
ruling ข้อตกลงเกี่ยวกับการกาหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement) รวมถึงสาเนา
ของเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
• ข้อมูลอื่นที่จะช่วยแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
• หากเป็นไปได้ควรจัดทาสาเนาของข้อมูลและเอกสารที่จัดส่งมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เพื่อจุ ดประสงค์ในการแก้ไขข้อ พิ พาทผ่ าน MAP ผู้ เสี ยภาษีอาจต้องจัดเตรียมเอกสารข้างต้น เป็ น
ภาษาอังกฤษหากมีการร้องขอ
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7. สถานที่และกาหนดเวลาในการยื่นคาขอจัดทา MAP
คาขอจัดทา MAP จะต้องจัดส่งมายังกรมสรรพากรเป็นภาษาไทยและยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ที่อยู่ในการยื่นคาขอจัดทา MAP:
กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คาขอจัดทา MAP จะต้องถูกส่งมายังกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กาหนด (ตามที่ระบุในอนุสัญญาฯ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 2 ปี หรือ 3 ปี) จากการแจ้งเตือนครั้งแรกของการดาเนินการที่ทาให้เกิดการเก็บภาษีที่ไม่
เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ผู้เสียภาษีจะสามารถยื่นคาขอฯ
ต่อกรมสรรพากรได้จะเริ่มเมื่อกรมสรรพากรหรือหน่วยจัดเก็บภาษีของต่างประเทศได้แสดงเจตนาในการจัดเก็บ
ภาษีลงในใบแจ้งภาษีหรือรายงานการตรวจสอบบัญชีหรือการกระทาอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และได้แจ้ง
ให้ผู้เสียภาษีทราบถึงกระบวนการตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในกฎหมาย
8. ความถูกต้องของคาขอจัดทา MAP
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตรวจสอบความถูกต้องของคาขอจัดทา MAP และข้อโต้แย้งของผู้เสียภาษีว่ามี
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ ก่อนเริ่มต้นการดาเนินการตาม MAP
คาขอจัดทา MAP ของผู้เสียภาษีจะถูกต้องเมื่อเป็นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
(1) คาขอถูกจัดทาขึ้นโดยผู้มีสิทธิยื่นคาขอ
(2) คาขอถูกยื่นมายังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง
(3) คาขอถูกจัดส่งมาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
(4) คาขอถูกส่งมาสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
ข้อโต้แย้งของผู้เสียภาษีจะสมเหตุสมผลเมื่อเป็นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
(1) ผู้เสียภาษีได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจประเมินว่าการจัดเก็บภาษีในรัฐหนึ่งหรือ
ทั้งสองรัฐนั้น ขัดต่อบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
(2) คาขอของผู้เสียภาษีเกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้เสียภาษีได้ แสดงให้เห็นถึง ท่าที (Position) ของตนเองจากหลักฐานที่ บ่งชี้ถึง การจัดเก็บภาษี
ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้
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9. การดาเนินการตาม MAP
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจเริ่มดาเนินการตาม MAP เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) คาขอจัดทา MAP ของผู้เสียภาษีมีความถูกต้อง
(2) ข้อโต้แย้งของผู้เสียภาษีมีความสมเหตุสมผล
(3) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจไม่สามารถขจัดภาษีทไี่ ม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องได้เพียงฝ่ายเดียว
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจแจ้งผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการดาเนินการโดยรัฐผู้ทาสัญญาฝ่ายเดียวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ การขจั ด การเก็ บ ภาษี ซึ่ง ไม่เ ป็ น ไปตามบทบั ญญั ติ ข องอนุสั ญญาฯ ที่เกี่ยวข้องหรื อ การเริ่ม จัด ทา MAP
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของรัฐ คู่สัญญา กรมสรรพากรดาเนินการตาม MAP โดยตรงกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
ของรั ฐ คู่ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการติ ด ต่ อ ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจของทั้ ง สองประเทศเป็ น ความลั บ
และไม่เปิดเผยต่อผู้เสียภาษี
ในกรณีที่กระบวนการจั ดทา MAP เริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจของรัฐ คู่สั ญญา กรมสรรพากร
ตรวจสอบคาขอฯ ว่าเพียงพอสาหรับการเริ่มต้นจัดทา MAP หรือไม่ หลังจากนั้น กรมสรรพากรจะแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจของรัฐคูส่ ัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
ข้อพิพาทระหว่างรัฐ คู่สัญญาทั้งสองรัฐอาจได้รับการจัดการด้วยวิธีการติดต่อ กันหรือผ่านการประชุม
ระหว่างผู้แทนของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของรัฐ คู่สัญญาทั้งสอง ในระหว่างการดาเนินการ รัฐคู่สัญญาทั้งสองรัฐ
แสดงท่าทีด้วยมุมมองที่จะนาไปสู่การบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อพิพาท
เพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขกรณี พิพาทตาม MAP ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะอยู่ภายใต้กฎการรักษาความลับตามที่กาหนดไว้ในข้อบทของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ
ที่เกี่ยวข้อง
10. การใช้บังคับข้อตกลงจาก MAP
การจัดทาข้อตกลงจาก MAP เป็นการดาเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนท่าทีและการยอมรับข้อตกลงของ
การเจรจาที่กรมสรรพากรและรัฐผู้ทาสัญญาที่เกี่ยวข้องได้บรรลุร่วมกันและจะต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจแจ้งผู้เสียภาษีถึงผลลัพธ์ของการดาเนินการและสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องดาเนินการทันที
ทีก่ ารเจรจา MAP เสร็จสิ้น
ผู้ เ สี ย ภาษี จ ะต้ อ งระบุ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า ยอมรั บ ผลลั พ ธ์ แ ละข้ อ ตกลงจากการเจรจา MAP
ที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจทั้งสองประเทศได้บรรลุร่วมกัน และได้ดาเนินการยกเลิกกระบวนการทางกฎหมายที่ ได้
เริ่มไว้ทั้งหมดและจะละเว้นการดาเนินการทางกฎหมายหากยอมรับผลลัพธ์ของ MAP
หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลง MAP ได้ ถือว่าการดาเนินการตาม MAP ไม่สาเร็จ
ในกรณีนี้ผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งว่าไม่มีการบรรลุข้อตกลงเกิดขึ้น
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11. MAP และกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทภายในประเทศ
ผู้ เ สี ย ภาษี ส ามารถยื่ น ค าขอจั ด ท า MAP โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง กระบวนการแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าท
ภายในประเทศที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของทั้งสองรัฐ การยื่นคาขอดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการจากัดสิทธิของผู้เสีย
ภาษีให้ไม่ได้รับประโยชน์จากวิธีการแก้ไขข้อพิพาทภายในประเทศที่ทั้งสองรัฐมีอยู่ เช่น การอุทธรณ์การกระทา
ของหน่วยบริหารภาษีที่กฎหมายภายในของทั้งสองรัฐที่จัดให้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้เสียภาษีจากการจัดเก็บภาษีที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณี ข องประเทศไทย กรณี ข้ า งต้ น ใช้ ไ ด้ เ ฉพาะเมื่ อ เรื่ อ งอยู่ ใ นขั้ น ตอนของกรมสรรพากรและ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในประเทศไทยการตัดสินของศาลมีผลผูกพันและกรมสรรพากรไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงกับหน่วยบริหารภาษีของรัฐคู่สัญญาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นไปตามคาตัดสินของศาล
หากคาตัดสินของศาลมีผลใช้บังคับแล้ว แม้ว่าข้อตกลงจาก MAP จะเป็นคุณแก่ผู้เสียภาษีมากกว่าก็ตาม
จากข้อเท็จ จริ งที่ว่า การที่ศาลได้มีคาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อนุสัญญาฯ นั้น ไม่ได้เป็น
การลิดรอนสิทธิในการยื่นคาขอจัดทา MAP อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลข้างต้นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของไทย
จึงไม่สามารถมีความเห็นเบี่ยงเบนไปจากคาตัดสินของศาลไทยซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายแล้วได้
12. สถานที่ติดต่อ
กลุ่มภาษีระหว่างประเทศ กองวิชาการแผนภาษี
ที่อยู่: 90 กรมสรรพากร ชั้นที่ 24
ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์: 02-272-8632
หมายเลขโทรสาร: 02-617-3643
อีเมล์: MAPThailand@rd.go.th

-5-

