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การตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน
Interpretation of Double Taxation Agreement
สรรค์ ตันติจตั ตานนท์1
Sann Tantichattanon
บทคัดย่ อ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน เป็ นข้ อตกลงระหว่างประเทศที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจของสอง
ประเทศเข้ าตกลงทาการเจรจาเพื่อขจัดการเก็บภาษี เงินได้ ซ ้าซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นระหว่าง
ประเทศทังสอง
้ โดยตามต้ นแบบอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ที่นานาประเทศยอมรับในการใช้
เป็ นต้ นแบบในการเข้ าตกลงเจรจาในปั จจุบนั นี ้คือต้ นแบบขององค์การเพื่อความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD Model) และต้ นแบบของ UN (UN Model) ทังนี
้ ้ตามต้ นแบบ
ดังกล่าวไม่ได้ มีความผูกพันบังคับให้ แต่ละประเทศนันจะต้
้ องตกลงทาอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้ อน อีกทังในการเข้
้
าตกลงทาอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน นันมั
้ กจะทาหลายฉบับโดยภาษาที่
แตกต่างกัน ในการตีความถึงบทบัญญัติเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทขึ ้นจึงมีคาถามถึงการ
ตีความในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน นันว่
้ าควรใช้ แนวทางในการตีความอย่างไร
คาสาคัญ: การตีความ / อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน / ภาษี เงินได้
Abstract
Double Taxation Agreement is an international treaty where tax authorities
of two countries mutually agreed to eliminate the double taxation that may arise.
For most countries, the OECD and UN Model are the basic models that are
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widely accepted. However, noted that both models have no legal binding for
countries. Tax authorities may negotiate any article differ from Models as they
agree to each other. Moreover, there are many languages for the said
agreement. Hence, when a dispute arises, the question is how should one
interpret the Double Taxation Agreement?.
Keywords: Interpretation / Double taxation agreement / Income tax
บทนา
อนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ นการเก็ บภาษี ซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษี เก็บจากเงินได้ (อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน) เป็ นสนธิสญ
ั ญาอย่างหนึ่งซึ่งผู้เสีย
ภาษี และเจ้ าหน้ าที่สรรพากรพบกับความปวดเศียรเวียนเกล้ าในการตีความและบังคับ
ใช้ เนื่องจากบทบัญญัติในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนี ้ประกอบด้ วยทังศั
้ พท์ทางเทคนิคภาษี
อากร ภาษาที่ตกลงกันในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ซึ่งมีทงบทบั
ั้
ญญัติที่เป็ นภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศคู่เจรจา สาหรับกรณีการบังคับใช้ ตามกฎหมายไทยแล้ วการ
ตีความในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้ อน ยังจะต้ องพิจารณาประกอบกับตัวบทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรอีก ในบทความนี ้จะกล่าวถึงในเรื่ องการตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ว่าในการตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนันมี
้ แนวทางพิจารณากันอย่างไร
ความหมายของสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุ งเวียนนาและอนุสัญญาภาษีซ้อน
เมื่ออนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน นันถื
้ อเป็ นสนธิ สญ
ั ญาอย่างหนึ่งในการพิจารณาจึงต้ อง
พิจารณาถึงกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสนธิ สญ
ั ญาซึ่งปรากฏอยู่
ในอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้ วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.1969 (Vienna Convention
on the Law of Treaty, 1969 – “อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนา”) ด้ วยซึ่งสาหรับความหมาย
ของคาว่า “สนธิสญ
ั ญา” นัน้ อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้ วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาได้ ให้
คานิยามไว้ ว่า “ถ้ อยคา “สนธิสญ
ั ญา” หมายความถึงข้ อตกลงระหว่างประเทศที่ได้ ทา
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ขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างรัฐต่างๆ และอยูภ่ ายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่า
จะได้ ทาขึ ้นเป็ นฉบับเดียว หรื อหลายฉบับผนวกเข้ าด้ วยกันและไม่ว่าจะเรี ยกชื่อเช่นใด”
และทังนี
้ ้สนธิสญ
ั ญานันอาจมี
้
ชื่อเรี ยกได้ หลายชื่อสุดแต่การปฏิบตั ิทางการทูตจะใช้ กนั
ซึ่งอาจเรี ยกว่า สนธิ สญ
ั ญา (Treaty) อนุสญ
ั ญา (Convention) พิธีสาร (Protocol)
ปฏิญญา (Declaration) กฎบัตร (Charter) กติกา (Pact) ธรรมนูญ (Statute) ข้ อตกลง
(Agreement) หนังสือแลกเปลี่ยน (Letter of Exchange) บันทึกความเข้ าใจ
(Memorandum of Understanding) ทังนี
้ ้จานวนฉบับของสนธิ สญ
ั ญานันอาจท
้
าขึน้
เป็ นฉบับเดียว หรื อหลายฉบับก็ได้
ตามสนธิสญ
ั ญาเพื่อเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษี เก็บจากเงินได้ ที่ประเทศไทยได้ ตกลงทากับประเทศอื่นๆ แล้ วจะพบว่ามีใช้
ชื่ออยูส่ องกรณีคือ อนุสญ
ั ญา (Convention) และความตกลง (Agreement)
การบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน (Baker, 1994) มีองค์ประกอบสองส่วน คือ ส่วน
ที่เป็ นการเจรจาสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศซึ่งรัฐสองรัฐนันเข้
้ าร่ วมกันกาหนดตกลง
ขอบเขตในการบังคับการจัดเก็ บภาษี เงิ นได้ และอีกส่วนหนึ่งคื อส่วนของกฎหมาย
ภายในของแต่ละรัฐ ซึง่ เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายภายในแล้ วเห็นได้ ว่าใน
บางประเทศจะตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนอย่างเคร่ งครัด เนื่องจากอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้ อนนันมี
้ ลกั ษณะสาคัญประการหนึง่ คือการให้ สทิ ธิยกเว้ นภาษี กบั ผู้เสียภาษี ดังนันจึ
้ ง
ต้ องตีความตามถ้ อยคาบทบัญญัติที่ให้ การยกเว้ นดังกล่าวนันอย่
้ างเคร่ งครัดด้ วย เมื่อ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนันถื
้ อเป็ นสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน ดังนันจึ
้ งต้ อง
นาหลักการตีความสนธิสญ
ั ญามาใช้ เช่นเดียวกับสนธิสญ
ั ญาอื่นๆ ด้ วย
ทัง้ นีม้ ีผ้ ูกล่าวถึงประเด็นในเรื่ องการตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนีไ้ ว้ ว่า (Lenz,
1960)
“สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่ใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ซ้อนหรื ออนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
นันถื
้ อเป็ นกฎหมายของรั ฐเช่นกัน เฉกเช่นเดียวกับสนธิ สญ
ั ญาในทางการเมือง หรื อ
สนธิสญ
ั ญาในทางเศรษฐกิจฉบับอื่นๆ หากความหมายของถ้ อยคาตามบทบัญญัตินนั ้
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ไม่มีความชัดเจนและก่อให้ เกิดปั ญหาแล้ ว ขันตอนแรกในการด
้
าเนินการแก้ ไขปั ญหา
คือจะต้ องน าหลักทั่วไปในการตี ความกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี เมื องมา
พิจารณา อย่างไรก็ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนันได้
้ ถกู ทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
จากสนธิ สญ
ั ญาในทางการเมือง หรื อสนธิ สญ
ั ญาในทางเศรษฐกิจฉบับอื่นๆ เพราะ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนันน
้ ามาใช้ เพื่อให้ บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี เงินได้ สองประเทศ
นัน้ สอดคล้ องกันและเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็ บภาษี พร้ อมกันในรั ฐสองรั ฐ . . . ทัง้ นี ้
ผู้เสนอรายงานการประชุ มของประเทศเยอรมัน, ประเทศลักเซมเบิ ร์ ก, ประเทศ
สวิ ตเซอร์ แลนด์ ได้ เน้ นย า้ เป็ นพิ เศษถึ งข้ อเท็ จจริ งที่ ว่ า อนุสัญญาภาษี ซ้ อนเป็ น
สนธิสญ
ั ญาในลักษณะทวิภาคี ดังนันจึ
้ งถือว่ามีสภาพเป็ นกฎหมายภายในของรัฐต่างๆ
นันด้
้ วย เมื่อมีการให้ สตั ยาบันและเริ่ มใช้ บงั คับโดยรัฐคู่สญ
ั ญา ซึ่งอานาจในการบังคับ
ใช้ นนยั
ั ้ งคงถือเป็ นอานาจเด็ดขาดของแต่ละรัฐ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน จึงถูกบังคับไปตาม
หลักการตีความที่ใช้ กบั กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศด้ วย ซึ่งหลักของ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนันจะถู
้ กหยิบยกมาใช้ เมื่อเกิดกรณีการโต้ แย้ ง
เกิดขึ ้น”
เมื่ อพิ จารณาถึ งหลักในการตีความกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองที่
น ามาใช้ ในการตี ค วามสนธิ สั ญ ญา เห็ น ได้ ว่ า อนุ สัญ ญาภาษี ซ้ อนนั น้ ถื อ เป็ น
สนธิ สญ
ั ญาอย่างหนึ่งซึ่งแม้ ว่าจะมีลกั ษณะที่เป็ นพิเศษแตกต่างกับสนธิ สญ
ั ญาอื่นๆ
แต่ การตี ค วามอนุสัญญาภาษี ซ้ อนนัน้ ย่ อมตกอยู่ภายใต้ อนุ สัญญากรุ งเวี ยนนา
เช่นเดี ยวกัน ซึ่งหลักการตามบทบัญญัติ ในอนุสัญญากรุ งเวียนนาที่ ใช้ สาหรั บการ
ตีความนันยั
้ งคงมีสถานะเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
การตีความสนธิ สญ
ั ญานัน้ ปรากฏอยู่ในมาตราที่ 31 ถึง 33 แห่งอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนา ซึง่ มีหลักการสาคัญที่นามาใช้ เมื่อเกิดปั ญหาการตีความสนธิสญ
ั ญา ดังนี ้
กฎเกณฑ์สาคัญสาหรับการตีความสนธิ สญ
ั ญา ตามมาตรา 31 แห่งอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาได้ บญ
ั ญัติวา่

MFU Connexion, 7(1) || page 55

1. สนธิ สัญญานัน้ ให้ ตี ความด้ วยความสุจริ ตใจ (Good Faith) ตาม
ความหมายสามัญของถ้ อยคาของสนธิ สญ
ั ญาในบริ บท (Context) และพิจารณาถึง
ความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ (Object and Purpose) ของสนธิสญ
ั ญานัน้
2. คาว่าบริ บทที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการตีความสนธิสญ
ั ญานัน้ นอกจาก
ตัวบท (Text) แล้ ว ให้ รวมถึงอารัมภบท (Preamble) และบทผนวก (Annexes) ของ
1) ความตกลงใดๆ เกี่ ยวกับสนธิ สญ
ั ญาซึ่งได้ ทาขึ ้นระหว่างภาคีทงั ้
มวลที่เกี่ยวเนื่องกับการทาสนธิสญ
ั ญานัน้
2) เอกสาร (Instruments) ใดๆ ของภาคีฝ่ายหนึ่งหรื อหลายฝ่ ายที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการทาสนธิ สญ
ั ญานัน้ และได้ รั บการยอมรั บ โดยภาคีอื่ นๆ ว่าเป็ น
เอกสารเกี่ยวข้ องกับสนธิสญ
ั ญา
3. ให้ คานึงถึงสิง่ ต่อไปนี ้ร่วมกันไปกับบริ บท
1) ความตกลงใดๆ ในภายหลัง ระหว่า งภาคี เ กี่ ย วกับ การตี ค วาม
สนธิสญ
ั ญานันหรื
้ อการใช้ ปฏิบตั ิของบทบัญญัติของสนธิสญ
ั ญาดังกล่าว
2) ทางปฏิบตั ิใดๆ ภายหลังในการใช้ ปฏิบตั ิของสนธิสญ
ั ญาซึ่งแสดง
ถึงความตกลงของภาคีเกี่ยวกับการทาสนธิสญ
ั ญา
3) กฎเกณฑ์ ที่เ กี่ ยวข้ อ งใดๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ ใช้ ใ น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคี
4. ให้ ถือความหมายพิเศษเฉพาะแก่ถ้อยคา ถ้ าปรากฏว่าภาคีมีความตังใจ
้
เช่นนัน้
เห็นได้ ว่าหลักการตีความสนธิสญ
ั ญาตามมาตรา 31 แห่งอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนา
กล่าวถึ งหลักการสามหลักการที่ น ามาใช้ ร่ วมกันคื อ หลักการตี ความตามตัวบท
หลักการอ่านเจตนาจากบริ บท และหลักความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ โดยหลักการ
ตีความตามตัวบท (Textualism) นี ้ถือว่าในการแสวงหาเจตนาของภาคีสนธิสญ
ั ญาเพื่อ
ชี ้ความหมายและขอบเขตของถ้ อยคาหรื อข้ อความนี ้จะต้ องดูจากตัวบทเป็ นจุดสาคัญ
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อันดับแรก และจะต้ องถือเอาตามความหมายสามัญของถ้ อยคา (Ordinary Meaning
หรื อ Plain Meaning)
สาหรั บหลักการอ่านเจตนาจากบริ บทนันปรากฏตามมาตรา
้
31 วรรค 2 แห่ง
อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาได้ ให้ ความหมายของบริ บทที่ใช้ ในการตีความสนธิสญ
ั ญาไว้ ว่า
ต้ องอ่านสนธิสญ
ั ญาทังฉบั
้ บตังแต่
้ อารัมภบท ตัวบทที่เป็ นข้ อมาตรา รวมไปถึงเอกสาร
ผนวก ตลอดไปถึงการที่ภาคีได้ ตกลงกันอย่างไรเกี่ ยวกับสนธิ สญ
ั ญานันและรวมถึ
้
ง
เอกสารต่างๆ ที่ใช้ ติดต่อกันระหว่างการทาสนธิ สญ
ั ญา เพื่อทาการค้ นหาเจตนาของ
ภาคีให้ ชดั เจน
ส่วนหลักความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ นี เ้ ห็ นได้ ว่ าถูกจัดอยู่ในลาดับหลัง
หลักการตีความตามตัวบท และหลักการอ่านเจตนาจากบริ บท ซึ่งหากพิเคราะห์จากตัว
บทและบริ บทแล้ วเห็นว่าสามารถค้ นหาความหมายที่ชดั เจนได้ แล้ ว ก็ไม่มีความจาเป็ น
ที่จะต้ องดูความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ตอ่ ไปอีก
ข้ อวิธีที่ใช้ ประกอบการตีความ หากปรากฏต่อมาว่าได้ มีการใช้ หลักตามมาตรา 31
ข้ างต้ นแล้ วยังคงมีผลท าให้ เกิ ดความหมายคลุมเครื อ หรื อไม่ควรจะเป็ นไปได้ โดย
เหตุผล ซึง่ มาตรา 322 แห่งอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาได้ กาหนดถึงวิธีพิจารณาเพิ่มเติมอีก
ใน 3 กรณี ได้ แก่
1. เอกสารท างานในขั น้ เตรี ยมท าสนธิ สัญ ญา ซึ่ ง โดยปกติ ส าหรั บ
กระบวนการทาสนธิสญ
ั ญาจะมีขนตอนการเตรี
ั้
ยมการหลายขันตอน
้
โดยเริ่ มต้ นด้ วย
การเสนอและตอบรับในหลักการว่าจะทาสนธิ สญ
ั ญากันในเรื่ องใด และเข้ าสู่การ
2

Article 32. SUPPLEMENTARY MEANS OF INTERPRETATION
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the
preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the
meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the
interpretation according to article 31 :
(a) Leaves the meaning ambiguous or obscure; or
(b) Leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.
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เจรจาเพื่อยกร่าง การรับร่าง การรับรองความถูกต้ องของตัวบท ซึง่ กระบวนการต่างๆ
เหล่านีย้ ่อมปรากฏเอกสารต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นได้ ว่าคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ แสดง
เจตนาไว้ อย่างไร ซึ่งเอกสารต่างๆ นี ้อาจรวมไปถึงหนังสือตอบโต้ หรื อบันทึกต่างๆ
ด้ วย
2. สภาวะแวดล้ อมในการทาสนธิ สญ
ั ญา ซึ่งเกี่ยวข้ องกับข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นเหตุให้ มีการทาสนธิ สัญญา อันประกอบด้ วยธรรมเนี ยมทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทางสังคม เศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองในขณะที่ทาสนธิสญ
ั ญา
ว่าสภาพแวดล้ อมต่างๆ นัน้ เป็ นเช่ นไร และกฎเกณฑ์ ทางกฎหมายในขณะนัน้ เป็ น
อย่างไร
3. ข้ อวิธีอื่นๆ ที่นามาประกอบใช้ จากถ้ อยคาตามความในมาตรา 32 ที่
บัญญัติโดยใช้ ถ้อยคาว่า “อาจใช้ ข้ อวิธี ประกอบการตีค วาม รวมถึง เอกสารการ
ทางานในขันเตรี
้ ยมการทาสนธิสญ
ั ญา และกรณีแวดล้ อมในการทาสนธิสญ
ั ญานัน”
้
อันพิจารณาแล้ วเห็นได้ ว่ายังคงเปิ ดช่องให้ ใช้ วิธีที่นอกเหนือจากเอกสารการทางาน
ในขันเตรี
้ ยมทาสนธิสญ
ั ญา และสภาวะแวดล้ อมในการทาสนธิสญ
ั ญาอีก
ในกรณี ดังกล่าวอาจเกิ ดประเด็ นคาถามขึน้ สาหรั บการอ้ างอิ งถึงต้ นแบบของ
OECD ว่าจะเป็ นการตี ความโดยสอดคล้ องกับความตามบทบัญญัติ มาตรา 32
ดังกล่าวนี ้หรื อไม่ซึ่งหากพิเคราะห์จากตัวบทบัญญัติมาตรา 32 แล้ วเห็นว่าอาจไม่เข้ า
ลักษณะของเอกสารทางานในขันเตรี
้ ยมทาสนธิ สญ
ั ญาเนื่องจากเอกสารดังกล่าวนัน้
เป็ นเอกสารเฉพาะของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งทังนี
้ ้ในการเตรี ยมการเจรจาของรัฐ
คู่สญ
ั ญานัน้ อาจมีการตกลงเนือ้ หาในสนธิ สญ
ั ญาโดยแตกต่างไปจากต้ นแบบที่วาง
รู ปแบบไว้ ได้ เนื่องจากอาจพิจารณาแล้ วเห็นว่าต้ องปรั บเปลี่ยนเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมตามแต่กรณี และเห็นได้ ว่าในทางปฏิบตั ิแล้ วสนธิ สญ
ั ญาที่รัฐได้ เข้ า
ตกลงเจรจากันนัน้ อาจตัง้ ข้ อสงวน (Reservation) ไว้ ซึ่งแตกต่างกับที่กาหนดไว้ ใน
ต้ นแบบ อย่างไรก็ ดี การเจรจาในรายละเอี ยดตามอนุสัญญาภาษี ซ้ อน ที่ เดิ นตาม
ต้ นแบบ OECD นันยั
้ งอาจถือเป็ นหน้ าที่ผกู พันโดยเบาบางอย่างหนึ่ง (Soft Obligation)
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ที่ค่สู ญ
ั ญาจะต้ องนามาใช้ พิจารณา เนื่องจากแนวทางตามบทบัญญัติที่ได้ วางไว้ นนั ้
ยังคงอาจถูกนามาใช้ ตราบที่รัฐคู่สญ
ั ญานันไม่
้ ได้ มีการตังข้
้ อสงวนซึ่งมีคากล่าวถึงใน
กรณีเช่นนี ้ว่า “เป็ นหน้ าที่ตามกฎหมายที่ไม่เคร่ งครัด แต่ถือเป็ นหน้ าที่ตามกฎหมายอยู่
นัน่ เอง (A Loose Legal Duty, But a Legal Duty Nonetheless)” (Vogel et al., 1986)
ทังนี
้ ้ สาหรั บการตีความที่มีความเห็นที่แตกต่างกันนัน้ ย่อมพบเห็นได้ เสมอ ซึ่ง
รายละเอียดต่างๆ นันอาจพบได้
้
ในพิธีสาร (Protocol) หรื อเอกสารอื่นๆ ซึ่งหน้ าที่ตาม
สนธิสญ
ั ญานันรั
้ ฐคู่สญ
ั ญาจะต้ องมีการตีความอย่างเคร่ งครัดซึ่งในกรณีที่มีข้อสงสัย
นันรั
้ ฐคูส่ ญ
ั ญาอาจจะต้ องสละอานาจอธิปไตยเพื่อให้ บรรลุถึงความชัดเจนในข้ อความ
ตามอนุสญ
ั ญานัน้
ในกรณี ที่สนธิ สญ
ั ญาเกิ ดปั ญหาเรื่ องความแตกต่างขึน้ จากการตีความระหว่าง
กฎหมายภายในประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งอันสืบเนื่องจากสนธิสญ
ั ญาที่ได้ ตกลง
เจรจากันระหว่างรัฐนันได้
้ ทาขึ ้นหลายภาษาซึ่งทาให้ เกิดปั ญหาจากความยากลาบาก
ที่จะใช้ ถ้อยคาเขียนภาษาให้ มีข้อความซึง่ มีความหมาย ขอบเขต และน ้าหนักเท่าเทียม
กัน กรณีดงั กล่าว มาตรา 33 แห่งอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนา3 ได้ วางแนวทางบทบัญญัติ
เพื่อการตีความในกรณีดังกล่าวไว้ แต่ทงนี
ั ้ โ้ ดยทั่วไปแล้ ว กฎหมายระหว่างประเทศ
ในเรื่ องเกี่ยวกับสนธิสญ
ั ญานันจะให้
้
ความสาคัญกับเจตนาของภาคีก่อนเป็ นอันดับแรก
ซึ่งเมื่ อเกิ ดปั ญหาในการตี ความเกิ ดขึ น้ นัน้ ย่ อมจะต้ องพิ จารณาถึ งหลักการตาม

3

Article 33. INTERPRETATION OF TREATIES AUTHENTICATED IN TWO OR MORE LANGUAGES
1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in
each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall
prevail.
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated shall
be considered an authentic text only if the treaty so pro vides or the parties so agree.
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the
authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the
meaning which best reconciles
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บทบัญญัติ มาตรา 31 และ 32 ก่อน และหากไม่สามารถที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ ในทาง
ปฏิ บัติ นัน้ ศาลจะให้ น า้ หนัก แก่ ตัว บทในภาษาที่ ก ระจ่ า งชั ด ที่ สุด หรื อ ตัว บทที่
สอดคล้ องกับความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของสัญญา
หลักการตามบทบัญญัติในอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาถูกนามาใช้ ในการพิจารณาคดี
ของศาลในประเทศต่างๆ อันรวมถึงการตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนด้ วย เช่น คดี Thiel
v. Federal Commissioner of Taxation ซึ่งเป็ นคดีที่ตดั สินโดยศาลสูงของประเทศ
ออสเตรเลียได้ อ้างอิงถึงหลักการตีความตามอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนา แม้ รัฐคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งในคดีนี ้คือประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ซึ่งไม่ได้ มีฐานะเป็ นรัฐภาคีในอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาด้ วย
มาตรการของศาลในประเทศต่ างๆ ในการตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน
การตีความตามความหมายทัว่ ไป (Common Interpretation) สามารถพบได้ ใน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี บุคคลซึ่งมักจะนามาใช้ ในกรณี ของการตี ความ
กฎหมายขัดกัน และนอกจากนี ้การตีความตามกฎหมายทัว่ ไปยังพบได้ ในการใช้ กบั การ
ตีความสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศซึ่งเกี่ ยวกับ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายการซื ้อขายระหว่างประเทศ กฎหมายการคมนาคมทาง
อากาศและทะเล เช่นเดียวกับที่สามารถพบได้ ตามกฎหมายภายในที่เป็ นกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องสืบเนื่องจากสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศดังกล่าว (Vogel et al., 1986)
ในการตี ความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้ อนระหว่างประเทศสหรั ฐอเมริ กาและประเทศ
แคนาดา ศาลของประเทศแคนาดาได้ อ้ างอิ งถึ งผลของค าตัดสินของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูมี
อานาจและศาลของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งอันที่ จริ ง แม้ ว่าค าตัดสินต่างๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาดังกล่าวนันจะไม่
้
มีผลผูกพันต่อประเทศแคนาดาแต่ประการใด
ซึ่งศาลของประเทศแคนาดาได้ กล่าวเน้ นย ้าถึงการจาเป็ นที่จะต้ องหลีกเลี่ยงการให้ คา
ตัดสินที่ไม่สอดคล้ องกับคาตัดสินของประเทศสหรัฐอเมริ กา4 เนื่องจากจะมีผลทาให้
4

Canadian Pacific Ltd. v. The Queen
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เกิดภาษี ซ้อนเกิดขึ ้นตามมาได้ และในเรื่ องนี ้ศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กาก็ได้ ให้ การ
ยอมรับในลักษณะเดียวกันต่อประเทศแคนาดาด้ วย
การตีความตามความหมายทัว่ ไปนัน้ ไม่ได้ หมายความว่า คดีที่ถกู ตัดสินโดยศาล
ของประเทศอื่นนัน้ จะต้ องได้ รับการยอมรั บโดยไม่ต้องผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์ ใน
เรื่ องนี ้ได้ ปรากฏแนวทางของศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กาในคดี Corocraft v. Pan
American Airways โดยผู้พิพากษา Lord Denning ได้ ให้ การสนับสนุนตามคาตัดสิน
ของศาลต่างประเทศ โดยถือเสมือนว่ามีผลผูกพันต่อคดีในศาลสหรัฐอเมริ กา และได้
กล่าวว่า “แม้ วา่ ตนเองจะไม่เห็นด้ วยกับคาตัดสินก็ตาม ตนเองก็ยงั คงต้ องเดินตามแนว
คาตัดสินซึ่งเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และศาลของทุกประเทศ
ควรที่จะต้ องตีความสนธิสญ
ั ญานี ้ไปในทิศทางเดียวกัน”
อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่มาก เนื่องจากคาตัดสิน
ของศาลต่างประเทศอาจมีความแตกต่างกันไปได้ หลายทาง และการใช้ หลักในทาง
กฎหมายของศาลของแต่ละประเทศนัน้ ก็ ไม่มี ผลเป็ นการผูกพัน ต่อประเทศอื่ นแต่
ประการใด
คดี Fothergill v. Monarch Airlines เป็ นคดีหนึง่ ที่มีประเด็นพิพาทอันเกี่ยวกับเรื่ อง
การตีความโดยความหมายทัว่ ไปซึ่งเป็ นคาตัดสินของสภาขุนนาง ในคดีนี ้สภาขุนนาง
ได้ มีการอภิปรายและประเมินถึงน ้าหนักของคดีของศาลต่างประเทศและข้ อคิดเห็นใน
คดี ซึง่ สภาขุนนางได้ ให้ การเน้ นย ้าถึงน ้าหนักของคาตัดสินนันว่
้ าจะต้ องดูถึงบริ บทของ
คดีความอันรวมไปถึงพิจารณาถึงลาดับ สถานะของศาลต่างประเทศนันด้
้ วย ซึ่งกล่าว
ได้ ว่าคล้ ายคลึงกับการที่ ศาลจะต้ องพิ จารณาถึ งผลของการตัดสินคดี โดยศาลอื่ น
ภายในประเทศเดียวกันนัน้
การตีความตามความหมายทัว่ ไปยังคงนามาใช้ เป็ นหลักในการตีความกฎหมาย
ภายในซึ่งผู้พิ พากษานัน้ มีหน้ าที่ ในการตรวจสอบผลค าตัดสินคดี ของศาลอื่ น และ
พิจารณาเหตุผลที่ศาลอื่ นได้ ใช้ ในการพิพากษา ซึ่งหากมีประเด็ นเรื่ องการตี ความ
เกิ ดขึ น้ ผู้พิ พากษาจะต้ องเลือกใช้ การตี ความในทางที่ ได้ รั บการยอมรั บโดยทั่วไป
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มากกว่าที่จะใช้ การตี ความตามแนวความคิ ดทัศนะของตัวผู้พิ พากษาเอง ในเรื่ อง
ดังกล่าวนี ้ Lord Scarman ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ว่า “ศาลจะต้ องคานึงถึงปรัชญาในทาง
นิติศาสตร์ โดยตัดสินให้ สอดคล้ องกับคาตัดสินของศาลในประเทศอื่นตามเนื ้อหาในแต่
ละคดีด้วย” (Vogel et al., 1986, pp. 38-39)
ปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ ้นในเรื่ องของการตีความตามความหมายทัว่ ไปประการหนึ่ง
คือเรื่ องของการนาข้ อมูลต่างๆ มาใช้ ซึง่ เห็นได้ ว่าผู้พิพากษามีหน้ าที่ที่จะต้ องพิจารณา
ถึงคาตัดสินของศาลต่างประเทศและจะต้ องพิจารณาถึงสนธิสญ
ั ญาอันเป็ นมูลที่พิพาท
แห่งคดีที่คู่ความได้ นาขึ ้นสู่ศาล ซึ่งหากผู้พิพากษานันไม่
้ สามารถทาความเข้ าใจกับ
ภาษาต่างประเทศได้ แล้ ว ผู้พิพากษาก็จะต้ องได้ รับคาตัดสินที่ได้ แปลมาให้ จากคู่ความ
ซึง่ โดยปกติแล้ วหากเป็ นการอนุญาตให้ นาข้ อเท็จจริ งขึ ้นสูศ่ าลโดยคู่ความแล้ ว คู่ความ
แต่ละฝ่ ายย่อมที่จะต้ องนาเสนอผลคาตัดสินให้ แก่ศาลในทางที่เป็ นประโยชน์แก่รูปคดี
ฝ่ ายตนมากที่สดุ ซึ่งในเรื่ องนี ้ย่อมถือเป็ นภาระหน้ าที่ของผู้พิพากษาที่เพิ่มขึ ้นในการที่
จะต้ องหาความหมายอื่นที่พบในคดีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องจากศาลต่างประเทศด้ วย
ในเรื่ องอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ แตกต่างกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลที่จะต้ องมีการเลือกใช้ ระหว่างกฎหมายภายในรัฐ หรื อกฎหมายของต่างประเทศ
อีกทัง้ การจัดเก็ บภาษี ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนั น้ ไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ ยวกับเรื่ องการ
ก าหนดเขตแดนในการจัดเก็ บภาษี เนื่ องจากโดยหลักการแล้ วแต่ ละรั ฐมี อ านาจ
อธิ ปไตยแต่ดงเดิ
ั ้ มในการที่จะบัญญัติกฎหมายต่างๆ รวมทังการตราบทบั
้
ญญัติอัน
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ได้ โดยอาศัยอานาจของตน การเจรจาอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้
เป็ นการที่รัฐหนึ่งนันเข้
้ าตกลงจากัดสิทธิ ในการจัดเก็บภาษี ของตนในบทบัญญัติอัน
เกี่ ยวกับเรื่ องการจัดเก็ บภาษี อากรให้ สอดคล้ องกับรั ฐคู่สญ
ั ญา ในการจัดเก็ บภาษี
ระหว่างประเทศกับอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนันเมื
้ ่อเกิดข้ อเท็จจริ งที่ผ้ ูเสียภาษี จะต้ องถูก
จัดเก็ บภาษี ตามกฎหมายภายในและมี ข้ อบทเกี่ ยวกับเงิ นได้ ดังกล่าวนัน้ อยู่ตาม
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่รัฐคู่สญ
ั ญาเจรจากันไว้ จะกาหนดให้ รัฐ
หนึ่งเพิกถอนสิทธิในการจัดเก็บภาษี อากร หรื ออาจเป็ นลักษณะการลดเพดานในการ

MFU Connexion, 7(1) || page 62

จัดเก็ บภาษี ลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วรั ฐแรกที่มีสิทธิ อย่างเต็มที่ในการจัดเก็ บภาษี คื อรั ฐ
แหล่งเงินได้ เนื่องจากรัฐแหล่งเงินได้ นนเป็
ั ้ นรัฐที่ก่อให้ เกิดเงินได้ ขึ ้นและโดยทัว่ ไปจะมี
การจ่ายเงินได้ ขึ ้นในรัฐนัน้ รัฐแหล่งเงินได้ จึงมีสิทธิในการบังคับจัดเก็บภาษี ก่อนรัฐถิ่น
ที่อยู่
วิธีการขจัดภาษี ซ้อนภายใต้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนโดยรัฐคูส่ ญ
ั ญาของกฎหมายภาษี
ภายในของรัฐแต่ละรัฐนันอาจจะใช้
้
วิธีโดยการยินยอมสละสิทธิ์ในการจัดเก็บภาษี เพื่อ
ประโยชน์ของรัฐอีกรัฐหนึง่ หรื อที่เรี ยกว่า “วิธียกเว้ น” (Exemption Method) และอีกวิธี
หนึ่งคือการยินยอมให้ เครดิตสาหรับภาษี ที่ได้ เสียไปแล้ วในอีกรัฐหนึ่ง หรื อที่เรี ยกว่า
“วิธีเครดิตภาษี ” (Credit Method) ทังนี
้ ้การใช้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนันจะไม่
้
เป็ นการ
ก่อให้ เกิดการอ้ างอิงสิทธิ ในการจัดเก็บภาษี เพิ่มมากขึ ้นภายใต้ กฎหมายภายใน และ
รวมทังไม่
้ เป็ นการขยายฐานอานาจในการจัดเก็บภาษี ด้วย
ตัวอย่างการใช้ การตีความของประเทศต่างๆ นันเราอาจพบเห็
้
นความคิดเห็นของ
นักกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างรัฐคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ โดยทัว่ ไปนันรั
้ ฐคู่สญ
ั ญาจะเป็ นฝ่ ายที่
ต้ องใช้ การตีความในกรณี ปกติทั่วไป และหากเป็ นกรณีพิเศษนัน้ อาจจะเป็ นการให้
ตีความโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ประเด็น
ปั ญหาเกี่ยวกับการตีความเมื่อเกิดมีขึ ้นนันโดยปกติ
้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจในรัฐย่อมเป็ น
ผู้ใช้ อานาจในการตีความโดยเบื ้องต้ น ซึ่งในกรณีของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน นันอาจจะ
้
ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สรรพากร หรื อศาล
ในประเทศฝรั่งเศสนันใช้
้ หลักสาคัญประการหนึง่ คือ ในกรณีที่จะต้ องมีการตีความ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ ศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส (French Conseil d’Etat) จะ
เป็ นผู้ที่มี อานาจหน้ าที่ในการตีความโดยต้ องปรึ กษากับกระทรวงการต่างประเทศ
(Foreign Ministry) และจะส่งข้ อหารื อต่อไปยังกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
สาหรั บในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ศาลจะปฏิ เสธไม่ให้ การตี ค วามหากเป็ นกรณี ที่
เกี่ยวพันกับประเด็นในเรื่ องการเมืองหรื อเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิของรัฐ (An
Act of State) แต่อย่างไรก็ดีตามหลักการดังกล่าวนี ้ยังไม่เคยถูกนามาใช้ ปฏิบตั ิจริ งใน
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เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ในทางภาษี อ ากร ซึ่ ง แนวปฏิ บั ติ ดัง กล่ า วนี ถ้ ู ก น ามาใช้
เช่นเดียวกันในอีกหลายประเทศ ในประเทศอังกฤษผู้พิพากษาถูกกาหนดให้ ต้องผูกพัน
กับถ้ อยค าตามบทบัญญั ติ อย่ างเคร่ งครั ดโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่ อเป็ นคดี ความที่
เกี่ยวข้ องกับภาษี อากร โดยตามหลักการแล้ วผู้พิพากษาจะไม่มีอานาจในการตีความถึง
เจตนารมณ์ ของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติหรื อตีความตามหลักความเสมอภาค (Equity of the
Matter) แต่อย่างใด เนื่องจากการตีความในลักษณะดังกล่าวนันจะถื
้ อเป็ นการกระทาที่
เป็ นลักษณะก้ าวล่วงอานาจของฝ่ ายตุลาการ
ในทางปฏิบตั ิของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยี่ยมนันถื
้ อว่าจาเป็ นที่จะต้ องมี
การตีความกฎหมายภาษี อากรในกรณีที่มีข้อสงสัยซึ่งเป็ นการคานอานาจกับเจ้ าหน้ าที่
ของฝ่ ายการคลังของรั ฐ แต่ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศเยอรมันปฏิเสธการใช้
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งการใช้ การตีความในลักษณะดังกล่าวนี ้เห็นได้ ว่าเป็ นการเพิ่ม
หรื อ ลดอานาจให้ กับศาลซึ่งมี ความสาคัญยิ่ งต่อหลักเรื่ องการคานอ านาจของรั ฐ
ระหว่ า งอ านาจของฝ่ ายนิ ติ บัญ ญั ติ แ ละฝ่ ายตุ ลาการในการตี ค วามและการใช้
บทบัญญัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าถือว่าเป็ นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างหนึง่ หากพิจารณาในมุมระหว่างประเทศแล้ วอาจ
ยิ่งทาให้ เห็นได้ ว่าควรกาหนดหลักการในการตีความให้ ชัดเจนและถูกนามาใช้ โดย
สอดคล้ องกับหลักรัฐธรรมนูญเป็ นแบบเดียวกันระหว่างประเทศต่างๆ
อนึง่ ในเรื่ องการตีความนันย่
้ อมหมายความถึงการแสวงหาความหมายของถ้ อยคา
ในตัวเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ ซึ่งในเรื่ องการใช้ การตีความนันสามารถพบได้
้
ใน
การอ่านบทกวี หรื อการอ่านเรื่ องราวเกี่ยวกับเทววิทยา และอาจกล่าวได้ ว่าการตีความ
นันเป็
้ นกระบวนการหนึ่งในการรับรู้ ของมนุษย์ที่ไม่สามารถจะนามาบัญญัติเป็ นตัวบท
กฎหมายได้ ทัง้ นีใ้ นเรื่ องการตี ความนัน้ มีกฎเกณฑ์ ที่ แตกต่างกันไปในแต่ละระบบ
กฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศไทยในเรื่ องการตีความเราอาจพบได้ ใน
มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็ นต้ น
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แนวทางในการบังคับใช้ อนุสัญญาภาษีซ้อน
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ต้ นแบบของ OECD และคาอธิ บายต้ นแบบถื อเป็ นสิ่งที่มี
ความสาคัญต่อการตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนเนื่องจากถือเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ศาลใน
ประเทศต่างๆ จะค้ นหาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการตีความให้ สอดคล้ องกัน ยกตัวอย่าง
เช่น ประเทศเยอรมนี กระทรวงการคลังได้ นาแม่บทและคาอธิ บาย ในการประชุมเรื่ อง
ภาษี ซ้อนของสันนิบาตชาติ (The League of Nations) ปี ค.ศ.1928 มาใช้ เพื่อสนับสนุน
การตีความของหน่วยงานระงับข้ อพิพาทในทางคดีภาษี อากร (Reichsfinanzhof) ศาล
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาก็ กล่าวอ้ างถึ งการน าต้ นแบบของ OECD มาใช้ ตี ความ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนเช่นกันซึ่งในคดีแรกที่พบคือคดีที่ตดั สินในปี ค.ศ.1975 ระหว่าง
United States v. Burbank นอกจากนี ้ประเทศเนเธอร์ แลนด์และประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ก็ปรากฏหลักฐานการนาต้ นแบบของ OECD มาใช้ ในการตีความเช่นเดียวกัน การ
ตีความในลักษณะนี ถ้ ื อว่าไม่ขัดแย้ งกับหลักการตามที่ บัญญัติไว้ ในอนุสัญญากรุ ง
เวียนนาที่ได้ กาหนดถึงการใช้ งานเตรี ยมการ หรื อ “Preparatory Work” ภายในมาตรา 32
อ้ างอิงถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสนธิสญ
ั ญา เห็นได้ ว่าต้ นแบบของ OECD และ
คาอธิบายต้ นแบบนันเป็
้ นเอกสารที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปและสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย ทังนี
้ ้
ต้ นแบบของ OECD และคาอธิบายต้ นแบบนันนอกจากมี
้
ความสาคัญที่นามาใช้ ในเรื่ อง
การตีความแล้ ว ยังมีความสาคัญในฐานะที่เป็ นแม่แบบที่นามาใช้ ในการเจรจาของรัฐ
คู่สัญญาที่ ท าการตกลงเจรจาอนุสัญญาภาษี ซ้ อน รวมถึ งกรณี ที่ อาจเกิ ดการตกลง
เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขอนุสัญญาภาษี ซ้ อนด้ วย เมื่ อพิ จารณาถึ งแนวทางการบังคับใช้
อนุสัญญาภาษี ซ้ อนตามต้ นแบบของ OECD และค าอธิ บายต้ นแบบนัน้ อาจแยก
พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี ้
1. อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างรัฐคู่สญ
ั ญาที่เป็ นสมาชิก OECD ด้ วยกัน ใน
เรื่ องนีม้ ีข้อสังเกตบางประการที่ควรจะหยิบยกมาพิจารณาคือ หากไม่ได้ มีการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงถ้ อยคาตามบทบัญญัติที่ใช้ ในต้ นแบบของ OECD เห็นได้ ว่ารัฐคู่สญ
ั ญานัน้
ควรต้ องด าเนิ นตามแนวปฏิ บัติ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่งเมื่ อต้ องมี การตี ความในตัวบทตาม
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อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนเกิดขึ ้น ภาษาดังเดิ
้ มที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่ งเศส จะต้ องถู กน ามาใช้ พิ จารณาต่ อบทบัญญั ติ ตามอนุ สัญญาภาษี ซ้ อนนัน้
นอกจากนี ้ตามคาอธิบายต้ นแบบตามช่วงเวลาที่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนบังคับใช้ นนจะต้
ั ้ อง
ถือเป็ นฉบับที่จะต้ องนามาใช้ พิจารณาเช่นกัน ยกตัวอย่ างเช่น คาอธิ บายต้ นแบบใน
ปี ค.ศ.1977 นันจะถื
้ อนามาใช้ เป็ นแนวทางสาหรับอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ได้ บงั คับใช้ ภาย
หลังจากวันที่ 11 เมษายน 1977 ซึ่งตามต้ นแบบของ OECD และคาอธิบายต้ นแบบใน
ปี ค.ศ.1977 นี ้จะเห็นว่ามีเนื ้อหาจานวนมากที่อธิบายให้ ความกระจ่างโดยความเห็นของ
คณะกรรมาธิการ OECD อันสืบเนื่องจากการใช้ รากฐานเดิมจากต้ นแบบของ OECD ใน
ปี ค.ศ.1963 ซึ่งตามวรรคที่ 30 ของรายงานในปี ค.ศ.1977 นี ้ได้ กล่าวถึงกรณี ที่รัฐ
คูส่ ญ
ั ญาที่ได้ เข้ าตกลงเจรจาในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนตามโครงร่างในปี ค.ศ.1963 ว่าควรที่
จะต้ องตีความอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนโดยเป็ นไปตามแนวทางของคาอธิ บายต้ นแบบของ
ปี ค.ศ.1977 นี ้ด้ วย โดยทังนี
้ ้รัฐคู่สญ
ั ญานันควรที
้
่จะแสดงเจตนาอย่างชัดเจนถึงเรื่ อง
ดังกล่าวนี ้โดยแสดงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Exchange of Letters) ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ี
อานาจถึงกรณี การใช้ บงั คับตามแนวทางใหม่นี ้โดยผ่านกระบวนการข้ อตกลงเพื่อการ
ดาเนินการร่วมกัน (Vogel et al., 1986)
แต่หากเป็ นกรณีที่มีการเพิ่มเติมถ้ อยคาที่แตกต่างจากต้ นแบบของ OECD
หรื อมีการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่ มเติมถ้ อยคาในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน กรณี เช่นนีโ้ ดย
หลักการพื ้นฐานแล้ วเมื่อเกิดประเด็นในการตีความก็ยงั ควรต้ องนาคาอธิบายต้ นแบบ
มาศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางเช่นเดียวกัน แต่การตีความที่เกิดขึ ้นนันอาจไม่
้
ต้องเป็ นไปโดย
สอดคล้ องตามแนวทางที่คาอธิบายได้ วางไว้
2. อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนในประเทศที่ไม่เป็ นสมาชิกของ OECD
ในกรณี นี เ้ ห็ น ได้ ว่ าต้ นแบบของ OECD และค าอธิ บายต้ นแบบจะมี
ความสาคัญลดน้ อยลง แต่การให้ ความสาคัญต่อการตีความโดยอ้ างอิงกับคาอธิ บาย
ต้ นแบบของ OECD ดังกล่าวนัน้ ยังอาจถื อว่าถูกนามาใช้ เป็ นการทั่วไป โดยขึน้ กับ
ข้ อเท็จจริ งเป็ นกรณี ไป ทังนี
้ เ้ พราะแนวทางในการตกลงเจรจาอนุสัญญาภาษี ซ้อนใน
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ปั จจุบนั โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนายังมีการใช้ แนวทางตามต้ นแบบของ UN ด้ วย
เช่นกัน
3. อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนในรูปแบบอื่น
รัฐต่างๆ อาจตกลงเข้ าทาอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับรัฐคู่สญ
ั ญาในลักษณะที่มี
ความแตกต่างจากโครงร่างของ OECD หรื อ UN ได้ โดยใช้ รูปแบบอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ตามต้ นแบบที่ตนได้ กาหนดขึ ้นมา เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริ กามี U.S. Model เป็ นต้ น
ซึง่ รูปแบบของประเทศต่างๆ นันเกิ
้ ดขึ ้นจากแนวทางดังเดิ
้ มตามที่ตนเคยทาการตกลงใน
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนฉบับก่อนๆ กับประเทศอื่น และพัฒนาจนกลายเป็ นรู ปแบบเฉพาะ
ของตัวเอง และนารู ปแบบของตนนันมาใช้
้
เมื่อมีการตกลงเจรจาอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ฉบับอื่นที่ตามมา
เมื่อตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนไม่ได้ กาหนดนิยามความหมายไว้ หรื อเมื่อกาหนด
นิยามไว้ แต่ไม่เพียงพอ จึงมีประเด็นปั ญหาเรื่ องคุณสมบัติของถ้ อยคาตามที่กาหนดไว้
ซึ่งรัฐคู่สญ
ั ญาอาจให้ การตีความที่แตกต่างกันภายใต้ กฎหมายภายในของตน (Vogel
et al., 1986) ทังนี
้ ้คาว่า “คุณสมบัติ” (Qualification) ในที่นี ้เป็ นคาที่หยิบยืมมาจาก
กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดี บุคคลในเรื่ อ งการขัด กันของกฎหมาย ซึ่ งใน
อนุสัญญาภาษี ซ้ อนไม่ได้ มี การบัญญัติ ถึ งเรื่ องกฎหมายขัดกันไว้ แต่อย่างใด และ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนไม่ได้ กาหนดไว้ ด้วยว่าจะต้ องนากฎหมายภายในหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศมาใช้ บงั คับ ดังนัน้ เมื่อมีการให้ นิยามของคาในรัฐคู่สญ
ั ญาที่มีความหมาย
แตกต่างกันแล้ ว ในทางภาษี อากรเห็นว่าควรที่จะต้ องพิจารณาถึงความหมายของคา
เพียงตามขอบเขตเท่าที่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนได้ กาหนดให้ บงั คับใช้ เท่านันซึ
้ ่งขอบเขต
ของการใช้ บังคับสาหรั บอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนดังกล่าวนัน้ ปรากฏอยู่ ในข้ อบทที่ 2(3)
ตามโครงร่างต้ นแบบของ OECD
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สรุ ป
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ที่ประเทศไทยตกลงทากับประเทศต่างๆ นันพบว่
้
ามีทงการใช้
ั้
แนวทางตามต้ นแบบของ OECD และต้ นแบบของ UN ซึ่งเนื ้อหาบางส่วนพบว่ามีการ
ใช้ ถ้ อยคาที่เพิ่มเติมนอกเหนื อจากต้ นแบบด้ วย แม้ ว่าข้ อพิ พาทในเรื่ องปั ญหาการ
ตีความตามบทบัญญัติในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน จะยังไม่พบในคาพิพากษาของศาลไทย
แต่ในการตีความและการบังคับใช้ บทบัญญัติตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน นันเห็
้ นว่าควร
นาแนวทางต้ นแบบของ OECD และ UN รวมทังค
้ าอธิบายต้ นแบบมาเป็ นแนวทางใน
การวินิจฉัยด้ วยเพื่อให้ สอดคล้ องกับการบังคับใช้ ตามประเทศต่างๆ
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