
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

การพัฒนากระบวนทัศน์การเจรจา

จัดทาํโดย นายนิรันดร์  ประจวบเหมาะ
รหัส 1061

หลักสูตรนักบริหาร 1
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจาํปี 2552
สถาบันกระทรวงการต่างประเทศ

2.5



รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

การพัฒนากระบวนทัศน์การเจรจาภาษีระหว่างประเทศ

จดัทําโดย นายนิรันดร์  ประจวบเหมาะ
รหัส 1061

1
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจําปี 2552



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การศึก “
”

ความตกลง หรืออนุสัญญาภาษีซอ้นและ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการอยู่

ใดทาํใหก้ระบวนการดงักล่าวขาดประสิทธิภาพนาํไปสู่ผล หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ฒนากระบวนการดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพชดัเจน

ความตกลงหรืออนุสัญญา
ภาษีซอ้นและกระบวนการเจรจาขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้โดยมุ่งศึกษาโดยวเิคราะห์ถึง

กระบวนการดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาพบวา่กระบวนการเจรจาความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้นเป็นความตกลง

ส่วนกระบวนการเจรจาขอ้ตกลง
นเป็นขอ้ตกลง 3 ฝ่าย ( กรมสรรพากร สรรพากรประเทศคู่เจรจา

และผูเ้สียภาษี ) งเป็นรูปแบบวฒันธรรมทางภาษีใหม่ของกรมสรรพากร
เสียภาษี (บริษทัขา้มชาติ )ให้ถูกตอ้งและเป็นธรรม

อยา่งไรก็ตาม กระบวนการเจรจาความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้นแลว้พบวา่ปัจจยั
3 ประเด็นคือ (1)

ประมวลรัษฎากรยงัไม่ไดรั้บการพฒันาให้รองรับหลกัการและประเด็นต่างๆใหเ้ป็นสากล เช่น การ
ทางภาษี เป็นตน้ (2) ปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์การกาํหนดท่าทีการเจรจา ในปัจจุบนั

กรมสรรพากรจดัตน้แบบความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย ใชใ้นการเจรจากบั
ทุกประเทศ ตน้แบบของไทยจั ครงสร้างภาษีของประเทศไทยเป็นหลกั
โดยยงัมิไดพ้ิจารณาโครงสร้างภาษีของประเทศคู่เจรจาและสภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศคู่เจรจา (3)



จ

ปัจจยัดา้นฐานขอ้มูล ยงัมิไดบู้รณาการขอ้มูลจากทุก
ภาคส่วน

ก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่อกระบวนการเจรจาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเด็นคือ (1) ปัจจั
ไม่ไดพ้ฒันาระเบียบปฏิบติัใหต้ามทนัขอ้กาํหนดในการจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
(2) เฉพาะ อาจจะได้
ช่ (3)
จาํนวนจาํกดัและขาดทกัษะการประเมินราคาตลาด Arm’s Length Price ตามหลกัสากล (4) ปัจจยัดา้น

ด

ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํขอ้เสนอเชิงกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาขอ้อุปสรรคของกระบวนการเจรจา
(1) พฒันาประมวลรัษฎากรหรือระเบียบปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการสากล

(2) รงสร้างภาษีของแต่
ละประเทศ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจา
(3) พฒันาฐานขอ้มูลครอบคลุม (4)

หน่วยงานรับผดิชอบดา้นภาษีระหวา่งประเทศ กฎหมาย
และเศรษฐศาสตร์ กระดบัความสามารถในการบูรณาการยทุธศาสตร์ในการเจรจาใหมี้
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กติติกรรมประกาศ

ทุ่มเทอยา่งเตม็ความสามารถตลอดมาภายใต้

ผูเ้ขียนขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคล
ขอขอบคุณ นายวินยั  วทิวสัการเวช อธิบดีกรมสรรพากร

ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขียน
อยา่งเตม็ ยานนัท ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการแผนภาษี  ใหก้ารสนบัสนุน

ในส่วนของสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ ขอขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการ
สถาบนั ยวขอ้ง

การดูแลผมเป็นอยา่งดีและอาํนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการอบรม ขอขอบคุณ
าทุกท่าน ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร. เอกอคัรราชทูต

นาย และรองศาสตราจารย ์ดร. อภิญญา  รัตนมงคลมาศ
รึกษา แนะนาํ

มาโดยตลอด

. 1
ดว้ยดีตลอดมา
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจในลกัษณะแบบเปิด (Open Economy) กล่าวคือ

(Capital
Importer) (Job Creation) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technological Transfer)

ตน้ทุนวตัถุดิบและคุณภาพแรงงาน เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี
ในการส่งเสริมและสนบัสนุนการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ

เขา้ไปลงทุนได้ 2 รูปแบบคือ (1)
ประเทศจากฐานรายไดเ้ดียวกนั (2) ความ (ราคาตลาด)

(1) จดัทาํอนุสัญญาหรือความตกล

(2)
(ราคาตลาด)

จากธุรกรรมระหวา่งประเทศและลดภาระการตรวจสอบภาษีบริษทัขา้มชาติของกรมสรรพากร

ลดลง (Transfer Pricing ) ทย

“ ”
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ประเทศต่างๆมีการจดัเก็บภาษีจาก 2 หลกัเกณฑ์ไดแ้ก่1 (1) หลกัแหล่งเงินได้
(Source rule)

(2) (Resident rule) ถือ

ประเทศต่างๆอาศยัหลกัเกณฑด์งักล่าวมาบญัญติัเป็

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการในประเทศไทย ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นประเทศไทยตามหลกัแหล่งเงิน

เกินความจาํเป็น
ก

น การ

ภาคีโดยกาํหนดสิทธิการจดัเก็บภาษีใหป้ระเทศคู่สัญญาจะเก็บภาษีชนิดใดไดบ้า้งและหากยงัคงมี
ภาระภาษีซอ้นจะขจดัหรือบรรเทาภาระภาษีซอ้นอยา่งไร

งกรมสรรพากร

เจตนา

35%

1 กรมสรรพากร 2552 คู่มือการยกเวน้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แก่บุคคลตามสญัญาวา่ดว้ยการยกเวน้การ
เก็บภาษีซอ้น
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ในประเทศ ข  มีอตัราภาษี 20% กลุ่มบริษทัดงักล่าวสามารถลดภาระภาษีโดยรวมลงไดโ้ดยการโอน
า

ไม่สามารถนาํมาคาํ

สาํหรับการบริหารงานของกรมสรรพากรดว้ยเช่นกนั

ภาษีถูกตอ้งและเป็นธรรม การจดัทาํขอ้ตกลงเป็นการตกลงระหวา่งกรมสรรพากรกบัสรรพากร

OECD (1)

สามารถแข่งขนัได้ (2) การจดั ทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้สามารถกาํหนดราคา
ล่วงหนา้ได้ 3-5
ทรัพยากรใดๆ
จาํเป็น

บริษทัขา้มชาติจะใ

ขอ้มูลของประเทศไทยแ
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คราะห์

ประโยชน์อยา่งมากต่อการงานดา้นการเจรจาภาษี
ร

1.2 วตัถุประสงค์

1.
โดยคาํนึงถึง

(1) แนวทางปฏิบติัของกระบวนการการเจรจา
(2)
(3) ตอ้งใชท้รัพยากรใดบางในการผลกัดนักระบวนการดงักล่าว

2.
และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ

ประเทศและอาจ จดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรตลอดจนถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนขา้มชาติหรือการขยายขนาดการ
ผลิตในประเทศ ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อ

3. ศึกษาหาตน้ตอของประเด็นปัญหาโดยสร้างกรอบการวิเคราะห์ตามหลั
เช่น หลกัการบริหารองคก์รเชิงยทุธศาสตร์แบบบูรณาการ หลกัการกาํหนดยุทธศาสตร์

4.
ประเทศใหมี้ประสิทธิภาพสู

คู่สัญญา และ ประเทศไทย การ
ดึงดูดการลงทุนหรือการ อนั เป็นการ
เสริมสร้างยทุธศาสตร์ของกรมสรรพากรในระยะยาว



5

1.3 ขอบเขตการศึกษา
กรมสรรพากรมีแผนยทุธศาสตร์โดยมีวสิัยทศัน์คือ “

” ายดงักล่าว กรมสรรพากรได้
กาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ไว้ 3 ประการคือ (1) (2) พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงรุก (3) มุ่งสู่การเป็นองคก์รเชิงวทิยาการ

3 ประการดงักล่าว ยทุธศาสตร์หลกัของกรมสรรพากรคือ
ตอ้งการสร้างฐานภาษี
ความสะดวกในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีและการพฒันาระบบการจดัการความรู้ภายในองคก์ร

ปสู่ความสมคัรใจในการเสียภาษี
ในปัจจุบนักรมสรรพากรมี อยู่

2 ภารกิจหลกัคือ (1) การเจรจาความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้นกบัประเทศต่างๆแบบทวภิาคี
(Double Taxation Avoidance Agreement) และ (2) การเจรจาขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการ

(Advance Pricing Arrangement)

ร
กาํหนดความสามารถในการส่งออกและการดึงดูดการลงทุนคือ

ภา

2 ประเทศ หวา่งบริษทัในเครือใหเ้ป็นไปตาม
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กระบวนการเจรจาต่างๆประกอบดว้ย
(1) กฎหมาย
(2) ฐานขอ้มูล อใชก้ารวเิคราะห์จดัทาํท่าทีการเจรจา
(3) ระบบการทาํงาน

ดา้นเขา้มาทาํงานสอดประสานกนั
(4) ทกัษะการทาํงานของบุคลากร

สูงสุด

1.4 ประโ
1. ทราบถึง

กาํหนดกระบวนการ องคป์ระกอบมีหน่วยงาน การเจรจาใหมี้
ประสิทธิภาพ

2. สามารถกาํหนดนโยบายในการพฒันากระบวนการเจรจาภาษีระหวา่งประเทศใหมี้
แกไ้ขประเด็นปัญหาต่างๆ จากตน้ตอทาํใหก้ระบวนการเจรจาดงักล่าว

3.

4. ประเทศคู่เจรจา
5.

การลงทุนหรือการขยายข เป็นการส่งเสริม



2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การบริหารงานแบบบูรณาการ (Holistic Management)1

น์ มีผลต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมี
วา่งประเทศจึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้

อบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง
กระบวนการในการผลกัดนัการจดัทาํการเจรจาดา้นภาษีระหวา่งประเทศตอ้งการความรู้ในหลาย
สาขาเขา้ดว้ยกนั ทาง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจา และดา้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม

ผูแ้ทนจากกรมสรรพากรโดย สาํนกัวชิาการแผนภาษีเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดยทุธศาสตร์การเจรจา
ตามโครงสร้างกฎหมายภาษีของไทยและสาํนกักฎหมายพิจารณาความสอดคลอ้งของความตกลง
หรืออนุสัญญาฯกบัประมวลรัษฎากรผูแ้ทนจากสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัพิจารณาผลของท่าทีการ
เจรจาของอนุสัญญาต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทยและผูแ้ทนจากกระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
ความสอดคลอ้งของสภาพเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจา

น

ไดแ้ก่ สาํนั
สาํนกัวชิาการแผนภาษีเป็นผูป้ระสานงานในการเจรจาระหวา่งประเทศ สาํนกักฎหมายจะเป็นผู ้

ต่อผูเ้สียภาษีร

1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 2549 การบริหารราชการแบบบูรณาการกรุงเทพมหานคร
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2.1.2 ทฤษฎกีารเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) 2 คน หรือ 2

หรือเป็นการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มและองคก์าร
วตัถุประสง กลยทุธ์ในการเจรจาต่อรอง มี 2 กลยทุธ์ คือ

1. การเจรจาต่อรองแบบแจกจ่าย (Distributive Bargaining)
(Zero-Sum Conditions)

(Win-Lose Situation) เช่น การเจรจาต่อรองของสหภาพกบัฝ่ายนายจา้งใน

เพราะวา่ตอ้งการขาย
รถยนตใ์หไ้ด ้ตอ้งการลูกคา้ ตอ้งการขายสินคา้ใหไ้ด ้เป็นตน้

2. การเจรจาต่อรองแบบประสาน (Integrative Bargaining)
(Win-Win Situation) เช่น การ

เจรจาต่อรองระหวา่งผูน้าํประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
การเจรจากนัอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา และแสดงความจริงใจต่อกนั

ในการเจรจาภาษีระหว่

2 ประเทศคู่
2.1.3. 2

ภาษีซอ้นคือ
จึงมี 2

1. ภาษีซอ้นเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation)
1 2 คน

บริษทัไดน้าํกาํไรมาคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคค บ

2 ธณภณ  แกว้สถิตย์ 2550
กรุงเทพมหานคร
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2. (Jurisdiction Double Taxation) หมายถึง
ไดจ้าํนวนเดียวกนัใชเ้ป็นฐานในการจดัเก็บภาษีจากบุคคลเดียวกนัโดยหน่วยจดัเก็บภาษีต่างๆ

ได้

ฑด์งักล่าวสามารถ
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ

1. หลกัแหล่งเงินได้ (Source Rule)

2. (Resident Rule) เป็นหลั

3. หลกัสัญชาติ (Citizen Rule)
ะเทศตนหรือไม่

ภาษี
ของประเทศต่างๆ สามารถดาํเนินการได้ 2

1. การขจดัภาษีซอ้นระหวา่งประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียว (Unilateral Method) เป็น

ภาษีอาจตอ้งสูญเสียรายไดภ้าษีเพียงฝ่ายเดียว
2.

“ ”
ง
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นลกัษณะโครงสร้างใน
3

1 ขอบข่ายอนุสัญญาหรือความตกลงฯ

2 ประเภทเงินได้
ณฑก์ารจดัเก็บภาษีสาํหรับเงินไดป้ระเภทต่างๆโดย

กาํหนดใหสิ้ทธิการจดัเก็

 เงินไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์
 กาํไรธุรกิจ
 การขนส่งระหวา่งประเทศ
 เงินปันผล


 ค่าสิทธิ
 ผลไดจ้ากทุน
 บริการส่วนบุคคล
 ค่าป่วยการกรรมการ
 นกัแสดงและนกักีฬาสาธารณะ
 เงินบาํนาญ
 งานรัฐบาล
 นกัศึกษา


3 การขจัดภาษีซ้อน

ใ

3 นิรันดร์  ประจวบเหมาะ 2551 การกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ในการเจรจา
เวน้การเก็บภาษีซอ้น กรุงเทพมหานคร
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4 บทบัญญตัิพเิศษ

ประสิท

ขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งกนั และเสริมสร้างความร่วมมือในการจดัเก็บภาษีระหวา่งกนั
2.1.4.

อง โดยเฉพาะในประเทศไทย บริษทัขา้มชาติไดเ้ล็งเห็น

ยายามสนบัสนุนการลงทุนในทุกๆ ดา้นดว้ย
โครงสร้างทางธุรกิจแบบดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดสู้

ตวัอยา่ง: บริษทั ก. ( ) ขายสินคา้ใหบ้ริษทั ข. (ไทย) ราคาตลาด 100 บาท ภาษีนิติบุคคล
20% ประเทศไทย 30% บริษทั ก. ขายใหบ้ริษทั ข. 150 บาท

บริษัท ก.
( 20%)

บริษัท ข.
(ประเทศไทย 30%)

กาํไร
ภาระภาษี
ภาระภาษีโดยรวม ลดลง

. และ ข. กาํหนดราคาสูงกวา่ราคาตลาด จะเป็นการโอนกาํไรไปยงั
บริษทั ก.
จะทาํใหภ้าระภาษีในกลุ่มบริษทั ก. และ ข.
ลกัษณะขา้งตน้ จึงถือเป็นการกาํหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

ควา
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ประเทศยอ่มส่งผลต่อการแบ่งสรรรายไดภ้าษีระหวา่งประเทศโดยไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
จากสภาวะดงักล่าว

เศรษฐกิจ (OECD) จึงไดมี้การกาํหนด มาตรการตรวจสอบภาษี โดยใชห้ลกั Arm’s Length
Principle ดยเนน้

หนด
ราคาโอน ในกลุ่มของบริษทัขา้มชาติวธีิการหาราคาตลาดแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

1. The traditional Methods
1.1 (Comparable Uncontrolled Price

Method)

1.2 วธีิราคาขายต่อ (Resale Price Method) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบจาก

1.3 (Cost Plus Method) เป็นการพิจารณาโดย
คา้

ต่อกนั
2. Transactional Methods/Profit Base Methods เป็นวธีิการวเิคราะห์หรือ

2.1 (Transactional Net Margin Method)
Traditional Methods

ทดสอบ
วธีิ margin ประกอบธุรกิจ

ความสามารถในการเปรียบเทียบของธุรกรรม/
งานในการประกอบธุรกิจ

2.2 วธีิแบ่งสรรกาํไร
กิดจากการประกอบการของกิจการ

สัมพนัธ์ระหวา่งกนั
OECD (Transfer

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration) ป็น
บรรทดัฐานในการพิจารณาการกาํหนดราคาโอน อยา่งไรก็ดี
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หลั

คาโอน

ระหวา่งประเทศและหน่วย
ล่วงหนา้ (Advance Pricing Agreement: APA)

หน่วย

วธีิการคาํนวณการกาํหนดราคาโอนสาํหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศของกลุ่มบริษทัขา้มชาติใหญ่
สามารถเนินการได้ 2 ประเภท

1.ขอ้ตกลงกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้ฝ่ายเดียว (Unilateral APA)
เป็นการจดัทาํขอ้ตกลงฯ ด้วยความสมคัรใจระหว่างกลุ่มบริษทัขา้มชาติกบั

หน่วยงานจดัเก็บภาษีประเทศเดียว
2. ข้ 2 ฝ่าย (Bilateral APA)
เป็นการจดัทาํขอ้ตกลงฯ ดว้ยความสมคัรใจระหวา่งกลุ่มบริษทัขา้มชาติกบัหน่วย

จดัเก็บภาษีสองประเทศโดยหน่วย สองประเทศจะไดด้าํเนินการตกลงวธีิการกาํหนด
ราคาโอนอยา่งเป็นรูปธรรมและใหมี้ความชดัเจนในการเสียภาษีในแต่ละประเทศ

2.2 การเจรจาภาษีระหว่างประเทศในทรรศนะทางวชิาการ
กรมสรรพากรไดจ้ดัทาํ “คู่มือการยกเวน้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก่บุคคลตาม

สัญญาวา่ดว้ยการเวน้การเก็บภาษีซอ้น” ตีพิมพใ์นปี 2552 ระบุความหมายและความสาํคญัของ
อนุสัญญาภาษีซอ้นอยา่ง่ายและวิธีปฏิบติัสาํหรับผูเ้สียภาษีในการใชป้ระโยชน์จากอนุสัญญาภาษี

ธนภณ แกว้สถิตย์ (พฤษจิกายน 2550)ไดจ้ดัทาํหนงัสือ “คาํอธิบายภาษีเงินไดร้ะหวา่ง
” ยวกบักฎหมายภาษีเงินไดร้ะหวา่ง

OECD Model Advance Pricing Arrangement ไวด้ว้ย
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2.3
อนและการจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการ

ล่วงหนา้มีความเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัวา่จดัทาํความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซ้อนกบัประเทศ

และจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ภาษีใน

ระยะยาว

นาํมากาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันากระบวนการต่อไป



3
ระเบียบวธีิการศึกษา

3.1 วธีิการศึกษา
และอุปสรรคของกระบวนการ

เจรจาภาษีระหวา่งประเทศและกาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันากระบวนการดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพ
ความ งในกรณีอนุสัญญาภาษีซอ้นและขอ้ตกลง

2
ไปสู่การขยายการคา้การลงทุนระหวา่งกนั และมีผลใหฐ้านภาษีของบริษทัขา้มชาติในประเทศไทย
ขยายตวัในระยะยาว ตลอดจนกาเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของปร
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเจรจา

3.2
และ วนการต่างๆในการ

เจรจารวมถึงจากการสังเกตและประสบการณ์ตรงของผูเ้ขียนจากหนา้ ความรับผดิชอบโดยตรงใน

1.
กรมสรรพากรรวมถึงจากขอ้สังเกตและประสบการณ์ของผูเ้ขียนจากการเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรง

สาํนกัวชิาการแผนภาษี สาํนกักฎหมาย ผูแ้ทนจากสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั และผูแ้ทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก

ภาษี ผูแ้ทนจากสาํนกักฎหมาย กรมสรรพากร ผูแ้ทนจากสํานกังานเศรษฐกิจการคลงัและผูแ้ทนจาก
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กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนผูรั้บผิดชอบโดยตรงในดา้นของการเจรจาขอ้ตกลงการกาํหนดราคา
เป็นการล่วงหนา้ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสาํนกัวชิาการแผนภาษี ผูแ้ทนจากสาํนกักฎหมายและ
ผูแ้ทนจากสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพ ปฏิบติั

3.3 วธีิการวเิคราะห์กระบวนการเจรจาความตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน
กระบวนการในการเจรจาจดัทาํความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้น
1. การพิจารณาความเหมาะสมในการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้น
ปัจจยัหลกัในการพิจารณาความเหมาะสมในการจดัทาํอนุสัญญาภาษีซอ้นมีอยู่ 3 ประการ

ดว้ยกนัคือ (1) ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหวา่ง 2 ประเทศ (2) นโยบายในการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ทางการทูต (3) ก

การคา้และการลงทุน
ระหวา่ง 2

2 ประเทศ
ต่อไป โดยกรมสรรพากรจะดาํเนิน
เศร 2 ประเทศโดยเฉพาะการขยายขนาดการคา้การลงทุนระหวา่ง 2

ร

ต่างประเทศจะบูรณาการร่วมกบักรมสรรพากรโดยในการจดัทาํความตกลงจะคาํนึงถึงดา้นสังคม
และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเ

2 ประเทศ
2. การขออนุมติัและการดาํเนินการจดัทาํแผนการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้น

กรมสรรพากรจะดาํเนินการจดัทาํแผนการเจรจาความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้นให้
คณะรัฐมนตรีอนุมติัโดยแผ
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2.1 ในแต่ละปีงบประมาณจะกาํหนดแผนในการเจรจากบัประเทศในกลุ่มภูมิภาค

2.2 สถานะการเจรจากบัแต่ละประเทศโดยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มประเ
-

2.3

2.4
การเจรจาในประเทศ
1.

(หวัหนา้คณะ)
2. ผูแ้ทนกรมสรรพากร (สาํนกัวชิาการแผนภาษี , สาํนกักฎหมาย)

จาํนวนไม่เกิน 5 ท่าน
3. ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั จาํนวน 1 ท่าน
4. ผูแ้ทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

จาํนวน 1 ท่าน
5. ผูแ้ทนกรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศ จาํนวน 1 ท่าน
การเจรจาในต่างประเทศ
1. าดา้นประสิทธิภาพ หรือ

(หวัหน้าคณะ)
2. ผูแ้ทนกรมสรรพากร (สาํนกัวชิาการแผนภาษี , สาํนกักฎหมาย)

จาํนวนไม่เกิน 3 ท่าน
3. ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั จาํนวน 1 ท่าน
4. ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ

จากสถานเอกอคัรราชทูตไทยประจาํ (หรือมีเขตรับผิดชอบถึง) 1 ท่าน

แลว้สาํนกัวชิาการแผนภาษีจึงจะดาํเนินการขบัเค
ในการเจรจา กบัแต่ละประเทศใหด้าํเนินการไปไดจ้นกวา่จะสามารถหาขอ้ยุติไดใ้นทุ
ยติุแลว้
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3. การจดัทาํท่าทีการเจรจา Thai Model
สาํนกัวชิาการแผนภาษีไดมี้การจดัทาํท่าทีการเจรจา “

ภาษีซอ้นของไทย” หรือ Thai Model โดยประยกุตห์ลกัการจากตน้ร่างของ OECD และตน้ร่างของ
UN
สาํนกัวชิาการแผนภาษีจะมีการปรับปรุงตน้ร่างฉบบัดงักล่าวใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัการ
พฒันาตน้ร่างระดบัสากล ตน้ร่างอนุ

องใหค้วามเห็นชอบในเชิงกฎหมายดว้ย
4. การจดัทาํหนงัสือแสดงท่าทีของฝ่ายไทย
สาํนกัวชิาการแผนภาษีทาํการจดัทาํเอกสารแสดงท่าที (Position Paper) ของกรมสรรพากรตาม

5. การเจรจาและรายงานผลการเจรจา

6. รายงานขอ้ตกลงอนุสัญญาภาษีซอ้นต่อคณะรัฐมนตรี
สาํนกัวชิาการแผนภาษีจะดาํเนินการรายงานผลการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้นให้

คณะรัฐมนตรีอนุมติั โดยกระทรวงการต่างประเทศจะดาํเนินการตามพิธีการทางการทูตและพิธีการ
ลงนามต่อไป
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กรมสรรพากร และ
กระทรวงการต่างประเทศ

สํานักวชิาการแผน
ภาษีและ
กรมสรรพากร

คณะรัฐมนตรี

พจิารณาความ
เหมาะสม

จัดทําแผนการ
เจรจาภาษีซ้อน

พจิารณาอนุมัติ ท่าทีฝ่ายไทย

จัดทําหนังสือ
แสดงท่าทีของ
ฝ่ายไทย

เจรจาตามท่าที
รับทราบผลการ
เจรจา

เสนอ

ให้ความเห็นด้าน
กฎหมาย

คณะเจรจาฯกระทรวงการคลงั

คณะรัฐมนตรี

รายงาน
ผล

พจิารณาอนุมัติ

รายงาน
ผล

กระทรวงการต่างประเทศ

ดาํเนินการตามพิธี
ทางการทูต

สํานักวชิาการแผน
ภาษีและ
กรมสรรพากร

สาํนกักฎหมาย และ
กรมสรรพากร

สํานักวชิาการแผน
ภาษีและ
กรมสรรพากร

1 การเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อน

3.4 วธีิการวเิคราะห์กระบวนการเจรจาข้อตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
.ศ. 2545

2
.113

กาํหนดราคาโอนใหเ้ป็นราคาตลาด
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กระบวนการเจรจาขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้1

1. การรับคาํขอใหมี้ขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
- กรณีผูเ้สียภาษีอยูใ่นการกาํกบัดูแลของสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ผูเ้สีย

- กรณีผูเ้สียภาษีอยูใ่นการกาํกบัดูแลของสรรพากรภาคและสาํนกังานสรรพากร

2. หนดราคาเป็นการล่วงหนา้และ
การดาํเนินการพิจาณาคาํขอ

-

- คณะทาํงานฯ ดาํเนินการพิจารณ
1) ดาํเนินการร่วมประชุมกบัผูเ้สียภาษี (Pre-filing Meeting)

2) วกนั

3)
4) ศึกษาวเิคราะห์

การประกอบกิจการและกาํหนดราคาสินคา้หรือบริการ
5)

เหมาะกบัขอ้เท็จจริงและธุรกิจของผูป้ระกอบการหรือไม่
6) วเิคราะห์ขอ้มูลตวัเปรียบเทียบกบักิจการหรือธุรกรรมของผูป้ระกอบการ วา่มีความ

ผูป้ระกอบการ
งผูป้ระกอบการ

1 นิรันดร์  ประจวบเหมาะ 2551
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7) วา่เหมาะสมกบักิจการหรือ
ผูป้ระกอบการขอใหมี้ขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้หรือไม่

8) หากมีความเห็นแตกต่างไปจากขอ้เสนอของผูป้ระกอบการ ตอ้งมีการแสดง
เหตุผลสนบัสนุนอยา่งชดัเจน

9) ะเทศ
3.

-

มีอาํนาจ
-

4. การจดัทาํหนงัสือแสดงท่าทีของฝ่ายไทย
สาํนกัวชิาการแผนภาษีดาํเนินการจดัทาํเอกสารแสดงท่าที (Position Paper) ของ

ชุมคณะกรรมการฯ
5. การเจรจาและรายงานผลการเจรจา

6. การแจง้ผลการเจรจา
หลงัการเจรจาไดข้อ้ยติุ กรมสรรพากรจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้เ้สียภาษีทราบโดยแจง้

องคป์ระกอบของขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้ควรประกอบดว้ย
1) บงัคบั
2)
3)
4) วธีิการคาํนวณราคา
5)
6)
7) ไปตามขอ้ตกลงฯ

8)
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แผนภูมิ 2 การเจรจาข้อตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหน้า

ผา่น

ไม่ผา่น

ผูเ้สียภาษี สํานักบริหารภาษี
ธุรกจิขนาดใหญ่

คณะทํางานฯ คณะกรรมการ
กรรมการฯ

รับคําขอ รวบรวมข้อมูล พจิารณา

ทบทวนท่าที

สํานักวชิาการ
แผนภาษี

ท่าทีฝ่ายไทย

คณะเจรจาฯ

เจรจาตามท่าที
แจ้งผลการ
ดาํเนินการและ
กาํกบัดูแล

รับทราบผลและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ท่าที

คาํขอ
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ผลการศึกษา:อุปสรรคของกระบวนการเจรจาภาษีระหว่างประเทศ

กระบวนการเจรจาภาษีระหวา่งประเทศ
หลายหน่วยงานภาย เช่น สาํนกักฎหมายและสาํนกัวชิาการแผนภาษี

เป็นตน้ นอกจาก ๆ คือผูแ้ทนจากสาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั

ๆ

4.1

า จ
ให้ เนินการในการเจรจาตกลงกบัคู่เจรจา

ปัจจุบนัการดาํเนินการเจรจาจดัทาํความตกลงทางดา้นภาษีกบัต่างประเทศและการบงัคบัใชผ้ลความตกลง
ใด  ๆยงัมีปัญหาอยูม่าก คือ สถานะกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทยยงัไม่สอดคลอ้ง
ตามแนวมาตรการหรือนโยบายภาษีใหม่ๆ ของต่างประเทศ

1 ประเด็นความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซ้อน

ประเด็น ปัญหา ขอ้กาํหนดในอนุสัญญาฯ
ไม่มีระเบียบหรือกฎหมายให้การ
ลดอตัรากาํไรแก่ผูเ้สียภาษีในกรณี

ใหอ้าํนาจกรมสรรพากรในการ

ภาษีใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง

Mutual Agreement
Procedure (การตกลง
ร่วมกนั)

ในกรณีไดข้อ้ยติุจะไม่สามารถคืน
3 ปี

กาํหนดใหส้รรพากร 2
ประเทศสา
ปัญหาภาษีซอ้นต่างๆ โดยไม่มี
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ความตกลงไม่ครอบคลุมถึง

ทางภาษี
ะหวา่งประเทศ

2 ประเด็นการเจรจาข้อตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหน้า

กฎหมาย ประเด็นปัญหา
ม. 65 ทว(ิ4) ไม่มีนิยามของคาํวา่ราคาตลาด แต่ในทางปฏิบติักรมสรรพากรไดอ้า้งอิงถึงแนวคาํ

ทอ้งตลาด (Open Market) Arm’s Length
ไวใ้น ป. 113 Profit Split Method หรือ
Transaction Net Margin Method

มาตรา 65 ตรี
(15)

ครอบคลุมเงินไดทุ้กประเภท
ป.113 ป. 113 ไดก้าํหนดใหผู้เ้สียภาษีสามารถขอทาํการตกลงราคาเป็นการล่วงหนา้

(Advance Pricing Agreement) โดยบงัคบัใชค้วบคู่กบัความตกลงหรืออนุสัญญาภาษี
(Mutual Agreement Procedure)

ได ้แต่ยงัขาดความชดัเจนในวธีิปฏิบติั
มาตรา 27 ตรี
มาตรา 19

ภายใน 3 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยของ

5
3

ปัญหาใ
ยอ้นหลงั
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จะพบวา่กฎหมายภายใน

ฝ่ายไทยเสียความไดเ้
จึงทาํใหก้รมสรรพากรอาจกาํหนด

ตอ้งใหค้วา
กาํหนดสิทธิการจดัเก็บภาษีแต่อยา่งใด

4.2 ยุทธศาสตร์ในการกาํหนดท่าทกีารเจรจา

เป็นตน้แบบหลกัในการเจรจากบัทุกประเทศ โดยผลการ
เจรจาจะแตกต่างไปจาก Thai Model
เจรจา การจดัเตรียม Thai Model ได้

Thai Model จะถูกวางใหมี้ลกัษณะเป็นบูรณาการ สาํหรับการเจรจา

(1) โครงสร้างกฎหมาย

เงินได้
ประเทศไทยไม่จาํเป็นตอ้งแสดงจุดยนืในการเจรจาขอให้มีสิทธิการเก็บภาษีอีก เป็นตน้

(2) ธุรกรรมระหวา่งประเทศคู่เจรจา

ธุรกรรม เป็นตน้
แตกต่างกนั กรมสรรพากรควรศึกษาปริมาณธุรกรรมของเอกชนของประเทศคู่เจรจา
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4.3 ฐานข้อมูล

เก็บภาษีซอ้นของไทยโดยพิจารณาจากโครงสร้างกฎหมายภาษีของไทยและขอ้มูลอตัราภาษีของ
รจาแบบทวิภาคีใหมี้

(1) ขอ้มูล
โครงสร้างภาษีของประเทศคู่เจรจา (2) ขอ้มูลธุรกรรมระหวา่งประเทศคู่เจรจาวา่ภาคธุรกิจเอกชน

2 ประเทศมี สิทธิประโยชน์ภายใตอ้นุสัญญาภาษีซอ้นเพียงใด (3) ฐานขอ้มูล
หรือการพฒันาการของความตก

ลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้น นาํมาปรับปรุงท่าทีการเจรจาของประเทศไทยโดยไม่ใหป้ระเทศ
ไทยเสียเปรียบในการเจรจากบัประเทศต่างๆ

สาํหรับการจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็น

กรมสรรพากรใชข้อ้มูลของ BOL

50%

BOL กรมสรรพากรจะมีขอ้มูลของบริษทัใน
Transfer Pricing

ท่าทีการเจรจาไม่ยติุธรรมกบัประเทศไทย
ปัจจุ

พฒันาแลว้ นิยมใชก้นัหลกัๆอยู่ 2 องคก์ร คือ
1. OSIRIS โลก นอกจากงบกาํไร

ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดและอตัราส่วนทางการเงินต่างๆแลว้ยงัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆของ
บริษทั ขอ้มูลผูถื้อหุ้น บริษทัในเครือ โดยรวม OSIRIS 38,000 บริษทัใน 130

ประกอบดว้ย 30,000 บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 8,000
หลกัทรัพย์
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2. ORIANA
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
มาเลเซีย ไตห้วนั ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ประเทศไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย รัสเซีย

บริษทัใชโ้ครงข่ายของบริษทัในเครือ ผลิตและจาํหน่ายจึงทาํให้ Royalty เป็นแหล่งรายไดห้ลกั

มีความสาํคญัเช่น ฐานขอ้มูลการกาํหนดมูลค่า Royalty ใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด เป็นตน้

4.4 ความพร้อมของบุคลากร

กรมสรรพากร ถลด
าโอนได้

ค่าบริการใดๆ ทาํใหใ้นปัจจุบนัมี บริษทัขา้มชาติสมคัรเขา้มาขอ้จดัทาํขอ้ตกลงฯ เป็นอยา่งมาก ใน
ปัจจุบนัมีบริษทัขา้มชาติสมคัรขอจดัทาํขอ้ตกลง 15 กรณี

ราคาโอนและการจดัทาํขอ้ตกลง ทฤษฎีการ
ประเมินราคาตลาด Arm-Length Price ตามหลกัของ OECD แลว้ ตอ้งมีประสบการณ์ในการเรียนรู้

2

4.5 กระบวนการทาํงาน
การจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการ

ไว้

กการของ OECD ดา้นการประสานงาน
ระหวา่งประเทศ แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานในองคก์ร
ดว้ยกนั



5
กลยุทธ์การพฒันากระบวนการเจรจาภาษีระหว่างประเทศ

5.1 สรุปประเด็นอุปสรรคของกระบวนการเจรจาภาษีระหว่างประเทศ

ไดเ้ป็น 2 กระบวนการ
1. กระบวนการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้น มีปัจจั ไดแ้ก่

-

สมาชิกของ OECD การไม่มี
การพฒันากฎหมายภายในให้เทียบเท่า ได้

- ปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์ในการกาํหนดท่าทีการเจรจา คญั

ประเทศต่างๆโดยการศึกษาจากตน้ฉบบัของ OECD ตน้ฉบบัของ UN

หลาก

สูงสุดกบัประเทศไทย
- ปัจจยัดา้นฐานขอ้มูล

รวมถึงปริม

ามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัอนุสัญญาภาษีซอ้นของไทยได้
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2.
-

ปัจจุบนัยงัมิไดมี้กา
การล่วงหนา้

- ปัจจยัดา้นขอ้มูล
จดทะเบียน BOL
ขอ้มูลดงักล่าวในการจดัทาํขอ้ตกลง
ล่วงหนา้จึงเกิดปัญหาในฐานขอ้มูล BOL

- ปัจจยัดา้นบุคลากร APA (Advance Pricing
Agreement)เป็นนโยบายใหม่บุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่มีความชาํนาญในการจดัทาํขอ้ตกลงดงักล่าวมาก
นกั
ดา้น APA APA

งประเทศได้
- ปัจจยัดา้นกระบวนการทาํงาน

นโยบายการจดัทาํขอ้ตกลง APA โดยผา่น

จดัทาํขอ้ตกลง APA

5.2 กลยุทธ์ในการพฒันากระบวนการเจรจาภาษีระหว่างประเทศ

ประเทศ
5.2.1 กลยุทธ์ในการพฒันากระบวนการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อน

(5.2.1.1)
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
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ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
ดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

ประเทศ

บทบญัญติัในอนุสัญญาภาษีซอ้น โดยใหมี้การ

(1)
ภาษีระหว่างประเทศ

(2)

(3)

(3.1) นาํเสนอหลกัการ แนวทางและผลการศึกษาต่อคณะกรรมการจดัทาํกฎหมาย
ภาษีระหวา่งประเทศ

(3.2) ภาษีระหวา่งประเทศและ
ศึกษารูปแบบการใชช่้องวา่งของกฎหมายตามประมวลรัษฎากร

(3.3) ดาํเนินการร่างกฎหม ภาษีระหวา่งประเทศ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

(5.2.1.2) ปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์ในการกาํหนดท่าทีการเจรจา
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

กรมสรรพากรควรจดัทาํท่าที

ทาํการศึกษาระบบภาษีของประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศโดยเฉพาะการวเิคราะห์ธุรกรรมระหวา่ง
2

เจรจารายขอ้บทใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจประเทศ
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ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายใหก้ลุ่มภาษีระหวา่งประเทศ สาํนกัวชิาการแผนภาษี

ดาํเนินการปรับปรุงร่างอนุสัญญาภาษีซอ้นของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัประเทศคู่สัญญาแต่ละ

(5.2.1.3) ปัจจยัดา้นฐานขอ้มูล
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
จากนโยบายในการกาํหนดยุทธศาสตร์ในการกาํหนดท่าทีการเจรจาโดยคาํนึงถึง

ความแตกต่างดา้นโครงสร้างภาษีและสภาพเศรษฐกิจระหวา่ง 2 ประเทศ กรมสรรพากรควรกาํหนด
กลยทุธ์ในการจดัทาํฐานขอ้มูลโดยรวบรวมขอ้มูลธุรกรรมของภาคเอกชนระหวา่งประเทศไทยกบั

น

เป็น
ประเทศไทยของบริษทัขา้มชาติจากประเทศคู่เจรจา และสามารถขยายฐานภาษีของกรมสรรพากร

น์ต่อประเทศไทยและประเทศคู่เจรจานาํมาประยกุตใ์ชใ้น
การกาํหนดท่าทีการเจรจาของประเทศไทย

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายใหส้าํนกัวชิาการแผนภาษีดาํเนินการพฒันา

ธุรกิ
ใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมใน

วชิาการแผนภา
ของการพฒันาขอ้ตกลงอนุสัญญาของคู่เจรจาต่างๆต่อไป

5.2.2 กลยุทธ์ในการพฒันากระบวนการเจรจาข้อตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
(1)
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
เ 2 ประเทศ

เป็นหลกั โดยมีความโปร่งใสและไม่ติดขดักบักฎหมายใดๆ  กรมสรรพากรควรมีการพฒันาระเบียบ
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ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
กรมสรรพากรควรจดัทาํระเบียบปฏิบติัใหส้อดรับกบัขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงการ

 คาํจาํกดัความของขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
วตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้

กาํหนดระยะเวลาสาํหรับขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้

ความร่วมมือของผูเ้สียภาษีระหวา่งการพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคา

เป็นการล่วงหนา้
การถอนคาํขอจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
การแจง้ผลการจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
 อตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
(2) ปัจจยัดา้นฐานขอ้มูล

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

BOL มีขอ้มูลบริษทัในประเท
BOL มีแต่ขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัในประเทศไทยทาํใหก้ารกาํหนด

ใหก้ารจดัทาํท่าทีการเจรจาของกรมสรรพากรอาจเสียเปรียบประเทศคู่เจรจาได ้กรมสรรพากรควรมี
ฐานขอ้มูลบญัชีระหวา่งประเทศหรืออยา่งนอ้ยคือขอ้มูลบญัชีของประเทศคู่เจรจาหลกัโดยฐาน

2 ชนิดคือ OSIRIS
ORIANA

- 2 ล
สาํคญัเท่าใหป้ระเทศไทยไม่เสี มีความ
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ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนในประเทศไทยของบริษทัขา้มชาติจากประเทศคู่เจรจา และสามารถขยาย
ฐานภาษีของกรมสรรพากรไดด้ว้ยในเวลาเดียวกนั

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายใหส้าํนกัวชิาการแผนภาษีทาํการศึกษาความ

เหมาะสมของฐานขอ้มูลบญัชีระหวา่งประเทศวา่ชนิดใดเหมาะสมกบัการใชป้ระกอบการจดัทาํ
บริหาร

(3) ปัจจยัดา้นบุคลากร
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

ดา้นบญัชีในการประเมินราคาตลาด Arm-length Price OECD

จดัทาํขอ้ตกลงเป็น
อยา่งมาก

การลงทุน
ดา้นทรัพยากรมนุษยโ์ดยการจดัการฝึกอบรมดา้นการกาํหนดราคาตลาด (Arm’s Length Price) ตามหลกั
ของ OECD ภาคปฏิบติั

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายใหส้าํนกับริหารทรัพยากรบุคคลในการประสานงาน

จดัการฝึกอบรมในประเด็นการกาํหนดราคาตลาด Arm’s Length Price โดยการจดั
อบรมในประเทศไทยดว้ยการประสานความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น OECD หรือ
JICA
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(4) ปัจจยัดา้นกระบวนการทาํงาน
ขอ้เสนอแนะ

เขา้ดว้ยกนัและกรมสรรพากรยงัไม่ไดมี้การกาํหนดระเบียบการปฏิบติัภายในสาํหรับกระบวนการ
ต่างๆ ในการจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้ กรมสรรพากรจึงควรกาํหนดกรอบ
การดาํเนินการ

น ให้

ผูรั้บผิดชอบใดหรือหน่วยงานใดเขา้มาร่วมผลกัดนั
บา้งโดยสาํนกัวชิาการแผน
มาตรฐานการจดัเก็บภาษีและสาํนกัมาตรฐานการกาํกบัและตรวจสอบภาษีดาํเนินการจดัทาํระเบียบ
ใหก้รมสรรพากรอนุมติัต่อไป

ระยะยาว ใน
ความตกลงหรือ

อนุสัญญาภาษีซอ้นและการจดัทาํขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้ใหมี้การบูรณาการ
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์โอนมาสังกดัในหน่วยงานเดียวกนั

ในการศึกษารูปแบบและระบบการทาํงานดงักล่าว
จะมีแผนภูมิตวัอยา่ง
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ประเทศไทย ปุ่น

1 ษาทางบญัชีของผูเ้สียภาษีสมคัรขอจดัทาํ
ขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้กบัสรรพากรภาค

2
เหมาะสมโดยสรรพากรภาค

ปรึกษาทางบญัชีเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่งใหส้รรพากรภาคตามหลกัการ
วเิคราะห์ไว้

3 สรรพากรภาค จดัทาํผลสรุปการวเิคราะห์ ส่ง
ใหก้บัสาํนกัเจรจาระหวา่งประเทศดาํเนินการต่อ

4 สาํนกัเจรจาระหวา่ง
อนุสัญญาภาษีซอ้นและดาํเนินการจดัทาํท่าทีการเจรจาตามผลการวเิคราะห์ของสรรพากรภาค

กรมสรรพากร

สรรพากรภาค

• ติดต่อผู้เสียภาษี

• วเิคราะห์ Position

บัญชีและผู้เสียภาษี

• ประมวลผลข้อมูล
การเสียภาษีและจัดทาํ

สาํนกัเจรจาระหวา่งประเทศ
( )

• ดําเนินการเจรจาตาม DTA

• จัดทาํ Position จากผลสรุปของสรรพากรภาค

International Operation Division

Transfer Pricing Division
APA Division
International Examination
Division
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5.3

ระหวา่งประเทศใหมี้ประสิทธิภาพสูง

เจรจาความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซอ้นและการเจรจาขอ้ตกลงการกาํหนดราคาเป็นการล่วงหนา้
2 กระบวนการ

2
หรือดา้นยทุธศาสตร์การกาํหนดท่าทีการเ
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ประวตัิผู้เขียน
นาย นิรันดร์  ประจวบเหมาะ

วนั/เดือน/ปีเกดิ วั 15 กรกฎาคม 2507
บิดา นายนิกร ประจวบเหมาะ
มารดา นางสายใจ ประจวบเหมาะ
จบการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลยั Virginia  Commonwealth University ดา้นเศรษฐศาสตร์

2530

ประวตัิในการรับราชการ
ปี 2532 ในตาํแหน่ง นกัวชิาการภาษี 3 สังกดั กองนโยบายและแผน
ปี 2547 ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มภาษีระหวา่งประเทศ  สาํนกัวชิาการแผนภาษี
ปี 2551
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