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เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการเจรจาลัดทำอนุลัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2543 r'; ' '* ■"พ'" '

เรียน เลขาธิการคณะ!ฐมนตรี

สิงที่ส่งมาด้วย า . ส่าเนาหนังล้อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร  ีที่ นร 0205/13229 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2542
2. ส่าเนาหนังล้อกระทรวงการคลังด่วน ที่กค 0813/21017 ลงวันที่ 23 

กันยายน 2542
3. สำเนาหนังล้อจากกรมส?รพากรนอรัเวย์ ลงวันที่ 20 ธนวาคม 2542

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการเจรจาลัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศด่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ซึ่งในการเจรจาภายนอกประเทศ 

ได้รวมประเทศเม็กซิโกไว้ไนแผนฯด้วย รายละเอียดตามสิงที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

เนื่องจากจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับเรื่องกำหนดการเจรจาจากประเทศเม็กซิโก  

แต่อย่างใด และจากที่ได้ประสานงานเป็นการภายในกับกระทรวงการต่างประเทศ คาดว่า ประเทศเม็กซิโก 

จะขอเลื่อนการเจรจาฯไปก่อน ประกอบกับกรมสรรพากรประเทศนอร์เวย์ได้เสนอกำหนดวันในการเจรจา 

แกํใขอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย - นอรเวย์ รอบสอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิจุ'นาย’น 2543 หรือ 19 - 23 มิถ'นาย'น 

2543 ณ กรุงออสโล ประเทศนอรัเวย์ (สิงที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

น่าจะตอบรับช้อเสนอขffงนอรัเวย์เนื่องจากมีความแน่นอนในเรื่องกำหนดวันเจรจาฯ และการเจรจา*1 

ในรอบแรกได้มีความคืบหน้าไปพอลมควรแล้ว อีกทั้งเพื่อให้การเจรจามีความต่อเนื่องและบรรลุผลโดยเร็ว 

จึงเห็นควรปรบเปลี่ยนแผนการเจรจา*1จากประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศน'อร์เวย์แ1ทน ซึงจะไม่ 

กระทบงบประมาณค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการเจรจาภายนอกประเทศเข่นเดียากัน

/จึงเรียน...
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะ!ฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตให้ป!บเปลี่ยนแผน 

การเจรจาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยกำหนดให้เจรจาฯ กับประเทศนอรีเวย์ ณ กรุงออสโล

แทนประเทศเม็กซิโกได้

ขอแสดงความนับถือ

{นายธวู่รํwif พิมานเหม็น$

รฐมนต่รีว่าการกระ;ทรวงการคลง

กรมสรรพากร

สำนักแผนภาษี

โทร. 2728639

โทรสาร6173643
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1 เวลา...................... ..น., . _
เรอง แผนการ เจรจาจดทำอนุลัญญา เพอการ เว้นการ เก็บภารช้อนระหว่างบระ เทศ’ไทยกบต่างบระ เทศ

ประจำปีงบประมาย พ.ศ. 2543
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เรัยน รัฐมนด?ว่าการกระทรวงการคลง

อ้างถึง หนังสีอกระทรวงการคล้ง ด่วน ที่ กค 0813/21017 ลงว้นที่ 23 กันยายน 2542
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พ.ศ. 2543

ตามที่ไต้ขอไห้นำเสนอคยะรัฐมนต?พจารยา ๅ 3 in.fl 2547
1. อนุมัรแพนการเจรจาจดทำอนุลั(^เมื่อการเว้นการเก็บภารช้อนชระจำปีงบบระมาย

2. อนุมัดไห้?ฐมนด?ว่าการกระทรวงการคลังมัอำนาจแต่งดั้งคยะพู้แทน?ฐบาลไทย

ทนการเจรจาจดทำอนุลัผูญาเที่อการเว้นการเก็บภารช้อน  ๆทั้งภายไนและภายนอกประเทศ ตามหลักเกยท์

ที่‘ส'‘อ เ1 4 ffi.fl. 2542

ความละเสียดแจงแล้ว นั้น

คณะรัฐมนด?ไล้ลงมดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 อนุมัดพามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง 

2 ช้อ และไนกรรที่อาจมรจพาล้านงบบระมาย ไห้กระทรวงการพลังพจารยาบรับลดจำนวนเจาหน้าที่ 

ไนคณะพนทนสำหรับการเจรจาภายนอกบระเทศลงไห เ้หลอจำนวนที่พอเหมาะ เพึ่อไห้คยะพเทนบระกอบล้วย 

เจาหน้ามื่สิ่จำเรพละเที่ยวช้องโดยดรงกับประเต็นมื่จะเจรจาเท่านั้น { \ สง กรนศ55พ-ift-r
m Mil lanUMnnh.-nu.c^.■๛■แพพร*•นพ^*’■แ, **** •‘1**-- .*r •+<•» *r Mr‘—•«. ~  2 * จ# •♦ilil 4 # M ill#

จงเรียนรนยันมา ไล้แจงไห้กระทรวงการต่างประเทศทราบพวยแล้ว แ
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการบระชุมคยะรัฐมนด? งานภาบ**''บ
•เทร. 2800391 ,..,.,1.ctzi, ..

โทรสาร 2810627 ____^____ แ‘(*
-..'................... .......15 ต-ค- 25^______ _________พ^ V

(นาย!ทรินทว์ นพพานเหมนท์) 

%เชนส}!หเหทททแรวงทาวท2พ
:•.ห่เ"*

..«.A/u341 ร

/
;สT'lMrtWlRWfci***'’ ๅ^/

%/H4' ว  ̂J§^



A

ที่ กค 0813/ กระทรวงการคดัง
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เรอง แผนการเจรจาจัดท่าอนุสัญญาเพิอการเว้นการเภิบภาษีช้อนระหว่างประเทศไทยกับต่างประ[1ทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

X

C

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิงที่ส่งมาด้วย สรุปผลการเจรจาจดท่าอนุสัญญาฯตามแผนการเจรจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

ตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับธดขอบในการเดรียมการประรุมและด่าเนินการเจรลา 

จัดท่าอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเกบภาษีช้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ตลอดมานั้น เพื่อไพ 

การเตรียมการเจรจาจัดท่าอนุลัญญาฯ สำหรันปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กระทรวงการคลังจิงขอเสนอแผนการเจรจาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 และการกำหนดบุคคลใน 

คณะผู้แทนรัฐบาลไทยไนการเจรจาด้งกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา ด้งนี้

ใ. แผนการเจรจาจัดท่าอนุสัญญาภาษีช้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

ก) การเจรจาภายในประเทศ ประเทศที่จะท่าการเจรจาฯ คือ ประเทศบาห์เรน 

คาซัคสถาน จอร์เจีย ชิาร์เมเน็ย เกาหลึเหนือ กรึช ธิหร่าน และนอรัเวย์’ (แกไข) รายละเอียดดาม

สิงที่ส่งมาด้วย

ข) การเจรจาภายนอกประเทศ ประเทศที่จะท่าการเจรจาฯ คือ ประเทศ 

ชิมบับเว เบลารุส เม็กชิโก บรุ1ไน กาดาร์ และ จีน (แกํไข) รายละเอียดดามสิงที่ส่งนาด้วย

2. เนื่องจากการเจรจาจัดท่าอนุสัญญาฯกับประเทศต่างๆ นั้น จำเป็นด้องนำเสนอ 

คณะรัรนนด่?เพื่อขอชินุม้ดการเจรจาและแต่งดั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ฉะนั้น กระทรวงการคลังจึงใคร่ 

ขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมสิอนุมด1ได้รัฐมนตรี1ว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอำนาจแต่งดั้งคณะผู้แทน 

รัฐบาลไทยสำหรบการเจรจาจัดท่าอนุสัญญาฯทั้งภายในและภายนอกประเทศในแต่ละครั้ง์แทนได  ้ทั้งนี้ 

ดังเช่นที่เคยปฏิบดมา โดยมองฅ์ประกอบของคณะผู้แทนฯ ดังนี้

/ก)...

1^จแดmm-
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ก) การเจรจาภายในประเทศ

า . อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หัวหน้าคณะ

2. เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จำนวนไม่เกิน5 ท่าน

3. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 1 ท่าน

4. ผู้แทนกรมสนธิลัญญาและกฏหมาย จำนวน า ท่าน

กระทรวงการต่างประเทศ

5. ผู้แทนกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน า ท่าน

การเจรจาภายนอกประเทศ

1. อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หัวหน้าคณะ

2. เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน

3. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 1 ท่าน

4. ผู้แทนทระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน จำนวน 1 ท่าน

กระทรวงการต่างประเทศจากสถานเอกอครราชชุศไทย 

ประจำ {หรือมีเขดรับผดชอบถง) ประเทศที่จะเจรจาด้วย

อนง หากมีปัญหาด้านงบประมาณอาจจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทน 

สำหรับการเจรจาภายนอกประเทศ ก็เหนสมควรให้คณะผู้แทนฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จำเป็น 

สำหรับการเจรจาฯอย่างแห้จรืงและเที่ยวช้องโดยตรงกับประเด็นที่จะเจรจาจเท่านั้น

จึงแยนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรึเพื่อโปรดพิจารณา

1. อบุมํตแผนการเจรจาจ้ดทำชินุสํญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีช้อนประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2543

เ2...
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2. อนุมลั1ห$ฐมนด14าการกระทรวงการคลังมีอำนาจแต่งดั้งคณะผู้แทนรฐบาลไทย 

ในการเจรจาจดทำชินุลัญญาเพื่อการเว้นการเกบภาษีร์อนฯทั้งภายในแตะภายนอก 

ประเทศ ตามหลักเกณ•อํทเสนอ

กรมสรรพากร 

สำนักแผนภาษี 

โทร.2728639 

โทรสาร 6173643

ขอแสดงความนับ?เอ
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DET KONG HUGE 
FINANS- OG แ1 DEPARTEMENT 
The Royal MintsirT^f^l^nance and Customs

Revenue Department, Bureau of Policy and Tax Planning
Mr Sanit Ragnoi, Deputy Director General
90 Phaholyothm 7 road
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Thailand

j รองOBLiPi 

‘ลพ?บ./”.?. 

วบที่.

/^'น้ก่แผนภาฏี I
;บ1ลพี่....!.^

^[1

Your ref Our ref Date
99/2326 SA gm/KR .35.12.1999

Tax treaty negotiations between Thailand and Norway

Dear Mr Ragnoi,

I would like to take this opportunity to thank you for your hospitality during our stay in 
Bangkok. We miss Thailand’s lovely climate and delicious food.

Regarding the next round of negotiations, I would like to invite you to come to Oslo in 
week 23 or week 25, beginning on June 5 and June 19 respectively.

This letter is also sent to you by e-mail.

Wishing you and your colleagues the very best in the New Millenium.

2 B $il. 25.42
Postal address:
PO Box 8008 Dep 
N-0030 Oslo, Norway

(เฝMIHilWWin[เ๛
\ .........

.‘TVnL., น./Vl£ 

^ พ
____________
Office address: 
Akersg 40

Telephone - switchboard 
+47 22 24 90 90
97T417807

Tax Law Department 
Telephone: +47 22 24 42 73 
Telefax: +47 22 24 95 11
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