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สวัสดีปีใหม่ชาวไทยทุกท่านกับการ
เดินทางของเวลาที่มาถึงเดือนเมษายน 2559 เดือน
ซึง่ เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานรืน่ เริงไปกับเทศกาล
วันสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันให้ชาวเราได้เฉลิม
ฉลองกับประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และ
จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความสุขสันต์หรรษา ที่คน
ในครอบครัวจะได้อยูพ
่ ร้อมหน้าพร้อมตากัน รวมทัง้ ได้เป็น
โอกาสอันดีที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะได้พบหน้าลูกหลานที่ห่างบ้าน
ไปท�ำงานตามทีต่ า่ งๆ ได้ดว้ ย ยังไงแล้วปีนขี้ อฝากรณรงค์
ให้เล่นน�้ำกันแบบประหยัด ยึดรูปแบบการเล่นที่แค่ให้พอ
ชุม่ ฉ�ำ่ ไม่ตอ้ งเปลืองน�ำ้ ด้วยแล้วกันนะคะ
ส�ำหรับวันหยุดราชการต่อเนือ่ งกันในเดือนเมษายนนีก้ บั
เทศกาลวันสงกรานต์ของไทยเราที่ได้รับการประกาศอย่างเป็น
ทางการให้เป็นวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี โดยปี 2559 นีไ้ ด้
หยุดกันต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์กันด้วย ท�ำให้ได้หยุดยาวต่อกัน
5 วันรวด และวันหยุดถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2559 ก็ได้มี
ประกาศจาก ครม. ให้วนั ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการ
เพิ่มพิเศษ ท�ำให้ได้วันหยุดรวมกัน 5 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่
5 พฤษภาคม ซึง่ เป็นวันฉัตรมงคลจนถึงวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม
ทีเ่ ป็นวันพืชมงคลเช่นกัน ถัดไปก็จะได้วนั หยุดต่อเนือ่ งกันอีกครัง้
5 วันในเดือนกรกฎาคมที่ได้ประกาศออกมาแล้วเช่นกันว่าให้
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการพิเศษเพิม่ อีก 1 วัน
เพื่อให้หยุดต่อเนื่องกันกับวันที่ 19-20 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ท�ำให้ได้วันหยุดต่อเนื่องกันตั้งแต่วันเสาร์ที่
16 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคมกันเลย มาคอนเฟิรม์ กันตรงนีไ้ ว้กอ่ น
เผื่อใครอยากจะไปเที่ยวไหนหรือท�ำอะไรก็วางแผนกันได้เลย
และคงจะเป็นเรือ่ งดีมากทีส่ ดุ ถ้าไทยเราจะไปท่องเทีย่ วไทยด้วย
กันเอง เงินทองจะได้หมุนเวียนและไม่รวั่ ไหลไปไหนแบบไทยท�ำ
ไทยใช้ไทยเจริญเพราะจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยเราคึกคักได้มาก
แบบสุดยอดไปเลย...อย่าลืมขอใบก�ำกับภาษีมาด้วยค่ะ
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กรมสรรพากรจัดสัมมนา
“ทำ�บัญชีอย่างไรให้ถกู ต้องตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ
พ.ศ. 2558”
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิด
การสัมมนาเรือ่ ง “ท�ำบัญชีอย่างไรให้ถกู ต้องตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ
2558" เพื่อให้ส�ำนักงานบัญชีตัวแทน ส�ำนักงานบัญชีและ
ผูท้ ำ� บัญชีอสิ ระเข้าใจการจัดท�ำบัญชีอย่างถูกต้อง โดยได้มกี าร
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ TelePresence ไปที่ส�ำนักงาน
สรรพากรพืน้ ทีท่ กุ แห่ง เพือ่ ให้ผแู้ ทนส�ำนักงานบัญชีทวั่ ประเทศ
เข้ารับฟังได้พร้อมกันด้วย

กรมสรรพากรจัดสัมมนา “การแก้ ไขข้อผิดพลาด
ทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการ
บัญชีชดุ เดียว รุน่ ที่ 3”
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิด
การสัมมนา “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพือ่ รองรับการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 3” ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่สำ� นักงานบัญชีตวั แทน
ส�ำนักงานบัญชี และผู้ท�ำบัญชีอิสระ รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดผ่าน
ระบบ TelePresence ไปทีส่ ำ� นักงานสรรพากรภาค ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่ เพื่อให้ผู้แทนส�ำนักงานบัญชีทั่วประเทศเข้ารับฟังไปพร้อมกัน
ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร หลังจากนัน้ อธิบดีกรมสรรพากร
ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้จดแจ้ง เรื่อง
การเตรียมการประชาสัมพันธ์ การจัดท�ำงบรายจ่ายที่ถูกต้อง ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือจัดท�ำบัญชีและงบประมาณ
ทีถ่ กู ต้องตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ (บัญชีชดุ เดียว) จะช่วยให้
รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้
6

วารสารสรรพากร

กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรือ่ ง
"การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษี
ย้อนหลังสำ�หรับ SMEs"
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน
เปิดการอบรมสัมมนา โดยบันทึกเทปผ่านระบบประชุมทางไกล
(TelePresence) เรื่อง "การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบ
ภาษีย้อนหลังส�ำหรับ SMEs" เพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการ
บั ญ ชี เ ล่ ม เดี ย วและการยกเว้ น และลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้
นิตบิ คุ คลส�ำหรับ SMEs รวมทัง้ การปรับปรุงงบการเงิน โดยมี
ผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจเข้าฟังและส�ำรองที่นั่ง
เต็มทุกรอบ

อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ
"นโยบายของสรรพากรต่อภาษีรา้ นทอง"
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในการสัมมนา "นโยบายของสรรพากรต่อภาษีร้านทอง" ซึ่งจัดโดย
สมาคมค้าทองค�ำ ร่วมกับสมาคมเพชรพลอยเงินทอง เพือ่ สนับสนุนให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าทองทัว่ ประเทศ มีความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย
ภาษีอากร พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และมาตรการทางภาษี เพื่อน�ำมา
ปฎิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง โดยได้รบั เกียรติจากนายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนา ณ อายัท
คอนเวนชัน่ ฮอลล์ อาคารหอการค้าไทย-จีน กรุงเทพฯ
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อธิบดีกรมสรรพากรร่วมเป็นสักขีพยาน
“ไทยและสหรัฐอเมริกาลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านภาษีอากร"
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และ
นายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย
ลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (ความตกลง FATCA) เพือ่ ส่งเสริม
ความโปร่งใสระหว่างประเทศทั้งสองในเรื่องภาษีอากร ข้อตกลง
ดังกล่าวนี้ส่งเสริมการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
สร้างระบบการเงินนานาชาติให้มีความแข็งแกร่ง เสถียรภาพและ
ความรับผิดชอบมากขึ้น ในการนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี
กรมสรรพากร ร่วมเป็นสักขีพยานเนือ่ งจากกรมสรรพากรเกีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ความตกลง
FATCA ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากรร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ มหาธนะกิติวงศ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
บริ ห ารกลาง ร่ ว มงาน “สั ม มนาทางวิ ช าการประจ� ำ ปี ข อง
การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ.2540 ประจ�ำปี 2558” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมเยี่ยม
ชมบูธหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ซึ่งกรมสรรพากร
จัดบูธเพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ การขอข้อมูลแบบแสดงรายการ
ภาษี และให้บริการยืน่ แบบฯ ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,
ภ.ง.ด.91) ประจ�ำปี 2558 ผ่านอินเทอร์เน็ต และผ่าน Smart
Phone (RD Smart Tax Application) ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบ
รัฐบาล
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วารสารสรรพากร

รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์
การคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและ
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคืนภาษี
มูลค่าเพิม่ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติ (VAT REFUND FOR
TOURISTS) กับนิตยสาร GATEWAY
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ใกล้ถึงเวลาการยื่น แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล วารสารสรรพากร
จึ ง ขอหยิ บ ยกเกี่ ย วกั บ ภาษี เงิ น ได้
นิติบุคคลมาบอกเล่าต่อทั้งผู้ที่สนใจและ
ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ได้เตรียม
ความพร้อมก่อนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม
2559 ซึง่ เป็นวันสุดท้ายของการยืน่ แบบ
ภ.ง.ด.50 ตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
หากยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตจะได้สิทธิ
ขยายเวลาการยืน่ แบบออกไปอีก 8 วัน
จนถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ ในทีน่ ี้
จะกล่าวเฉพาะนิติบุคคลที่เสียภาษีจาก
ก�ำไรสุทธิ (ภ.ง.ด.50) ส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ทีเ่ รามักเรียกกันว่ารอบบัญชีปกติ

ส�ำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้จากก�ำไรสุทธิ ได้แก่
• บริษทั จ�ำกัด 			
• บริษทั มหาชน จ�ำกัด
• ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
• ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน
• บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ทีม่ ใิ ช่กจิ การขนส่งผ่านประเทศต่างๆ
• กิจการร่วมค้า 		
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ในกรณีของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 นี้ สามารถยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกล่วงหน้า
ซึง่ แตกต่างจากการยืน่ แบบภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ทีล่ งทะเบียนก็จะสามารถยืน่ แบบได้ทนั ที
โดยการสมัครยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50 ทางอินเทอร์เน็ต มีขนั้ ตอนด�ำเนินการ ดังนี้

01
เข้าสูเ่ ว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์เน็ต

02
เลือก สมัครสมาชิก >> ยืน่ แบบอืน่ ๆ

03

กรอกข้อมูลในแบบ ภ.อ.01 ให้ครบถ้วน และเลือก ตกลง สัง่ พิมพ์แบบ ภ.อ.01 เพือ่ ให้กรรมการลงลายมือชือ่ และประทับตรา
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ามี) ทุกหน้า ภายใน 15 วัน หลังจากทีล่ งทะเบียนตามแบบ ภ.อ.01 แล้ว ให้นำ� เอกสารประกอบการสมัคร
ขอใช้บริการ ยืน่ ต่อส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีท่ สี่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ หรือส�ำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชัน้ 27
กรมสรรพากร กรุงเทพฯ

04

เลือก ช่องทางการช�ำระภาษี ที่ประสงค์จะเลือกใช้ หากเลือกใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น e-payment, Internet
Banking ฯลฯ จะต้องติดต่อขอใช้บริการจากธนาคารเพือ่ ช�ำระภาษีกอ่ น

THE CORNER

11

Feature+

05

ในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครยื่นแบบ ฯ
และช�ำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมค�ำขอยื่นแบบและ
ช�ำระภาษีผา่ นอินเทอร์เน็ต ภ.อ.01 ทีม่ กี รรมการผูม้ อี ำ� นาจ
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แล้ว
ประกอบด้วย

5.1

ข้อตกลงในการยืน่ แบบแสดงรายการ และช�ำระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรานิตบิ คุ คล

5.2

กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส�ำเนาหรือภาพถ่าย
หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ร ะยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ได้ลงลายมือชือ่ และส�ำเนาภาพถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หรือใบส�ำคัญคนต่างด้าวของผูม้ อี ำ� นาจผูกพันกับนิตบิ คุ คล
นัน้ โดยผูม้ อี ำ� นาจดังกล่าวได้ลงลายมือชือ่ รับรองในส�ำเนา
ภาพถ่ายนัน้ ด้วยแล้ว

5.3 กรณีมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ ท�ำการแทน ต้องจัดท�ำหนังสือ

มอบอ�ำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้ว
แต่กรณี) พร้อมแนบส�ำเนาภาพถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อ
รับรองในส�ำเนาภาพถ่ายนัน้ ด้วยแล้ว

06

การให้ หมายเลขผูใ้ ช้ (User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password)

6.1 กรณีน�ำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการยื่นต่อ

ส�ำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ
"หมายเลขผูใ้ ช้และรหัสผ่าน" ในวันทีน่ ำ� เอกสารฯ มายืน่

6.2

กรณีนำ� เอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการยืน่ ต่อ
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ ท่านจะได้รับ "หมายเลขผู้ใช้และ
รหัสผ่าน" ทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูท่ ลี่ งทะเบียนไว้

12

วารสารสรรพากร

07
การอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ บ ริ ก าร "ยื่ น แบบและช� ำ ระภาษี ผ ่ า น
อินเทอร์เน็ต" กรมสรรพากรจะแจ้งผลการอนุมัติให้ยื่นแบบ
และช�ำระภาษีผา่ นอินเทอร์เน็ต ทาง e-mail address ทีท่ า่ น
ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน หรือตรวจสอบได้ที่ http://www.
rd.go.th/ >>ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต>> ตรวจสอบผล
การยืน่ ภ.อ.01
ในกรณีถา้ เป็นผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ยนื่ แบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว
แต่เป็นแบบประเภทอื่น ต้องเพิ่มประเภทแบบ ภ.ง.ด.50
โดยด�ำเนินการ
1. เข้าสูเ่ ว็บไซต์ www.rd.go.th
2. เลือก บริการยืน่ แบบทางอินเทอร์เน็ต
3. เลือก บริการสมาชิก >> เพิม่ -ลดประเภทแบบ ป้อนข้อมูล
ตามแบบ ภ.อ.03 ให้ครบถ้วน จากนัน้ กดปุม่ “ตกลง”
4. เมื่อเพิ่มประเภทแบบ ภ.ง.ด.50 แล้ว สามารถยื่นแบบ
ได้ทนั ที
จะเห็ น ได้ ว ่ า ขั้ น ตอนการสมั ค รไม่ มี ค วามยุ ่ ง ยาก
แต่อย่างใด ท่านทีย่ งั มิได้สมัครใช้บริการนี้ ขอเชิญชวน
ให้รีบด�ำเนินการสมัครได้ เพื่อให้ทันต่อการยื่นแบบ
ภ.ง.ด.50 ภายในวันที่ 6 มิถนุ ายน ทีจ่ ะถึงนี้ ซึง่ ท่านจะ
พบว่าขั้นตอนสมัครง่าย สะดวกยื่นแบบแสดงรายการ
ได้จริงๆ

อ้างอิง : ข้อมูลจาก RD Call Center
THE CORNER
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กับการพัฒนาองค์กร
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู ้
ความสามารถของพนั ก งาน
ส�ำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนั้น
ถือเป็นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนา
องค์กรให้มคี วามก้าวหน้าในทาง
ธุ ร กิ จ เพราะสุ ด ท้ า ยแล้ ว เมื่ อ
พนักงานมีศกั ยภาพมากขึน้ นัน่
ย่อมส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการ
ของกิจการ ส�ำหรับการพัฒนา
คนมีดว้ ยกันหลายวิธี หนึง่ ในนัน้
คือ การฝึกอบรมพนักงาน บริษทั
หลายแห่งจึงจัดสรรงบประมาณ
ในการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
ของบริษทั ซึง่ องค์กรส่วนใหญ่จะ
ใช้กนั บ่อยๆ มีดว้ ยกัน 2 วิธดี งั นี้

1. ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) คือ บริษัทได้ส่งพนักงาน

ไปฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ กับบริษัทที่ประกอบกิจการฝึกอบรมโดยเฉพาะ
ตามหัวข้อ หลักสูตร สถานทีฝ่ กึ อบรมทีผ่ จู้ ดั อบรมได้กำ� หนดขึน้ โดยมีหลักเกณฑ์
ทีผ่ ดู้ ำ� เนินการฝึกอบรมต้องด�ำเนินการ
บริษทั ทีป่ ระกอบกิจการฝึกอบรมต้องส่งหลักสูตร ก�ำหนดการ และรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร
ตามที่จ่ายจริงในแต่ละรอบปี เสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนน�ำไปใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลกับกรมสรรพากรและ
ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงานมีขอ้ ก�ำหนด ดังนี้
1.หลั ก สู ต รต้ อ งจั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สถานประกอบการ รวมทั้งต้องอยู่ในสาขาอาชีพตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนด
2. ระยะเวลาการฝึกอบรม กรณีเตรียมเข้าท�ำงานต้องไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง,
กรณียกระดับฝีมือแรงงานต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง, กรณีฝึกเปลี่ยน
สาขาอาชีพต้องไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง
3. สถานประกอบการที่เป็นผู้ด�ำเนินการฝึกต้องท�ำสัญญากับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
4. ผู้ด�ำเนินการฝึกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับ
การฝึกอบรม
สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จะส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของ
ทางราชการ หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือ
นิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยซึง่ จัดฝึกอบรมเป็นการทัว่ ไป

14

วารสารสรรพากร

2. ฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) คือ นายจ้าง

เป็นผูก้ ำ� หนดโครงการฝึกอบรมพนักงานของตนเองเป็นการภายใน
ซึ่ ง จั ด ท� ำ เป็ น โครงการฝึก อบรมชัด เจนไม่เลือ กปฏิ บั ติ โดยมี
หลักเกณฑ์ทผี่ ดู้ ำ� เนินการฝึกอบรมต้องด�ำเนินการ
บริษทั ต้องจัดท�ำรายละเอียดเกีย่ วกับการฝึกอบรมเสนอต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�ำเนิน
การฝึกอบรม แต่ไม่ตอ้ งส่งหลักฐานค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมให้
พิจารณา โดยให้น�ำหลักฐานค่าใช้จ่ายไปขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลกับกรมสรรพากรโดยตรง และให้ระบุจ�ำนวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบแล้วไป
ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงาน มีขอ้ ก�ำหนด ดังนี้
1. หลักสูตรต้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็น
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ รวมทั้งต้องอยู่ในสาขา
อาชีพตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
2. สถานที่ฝึกอบรมต้องมีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อการฝึกอบรม
3. ผูท้ ำ� การฝึกต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมอื แรงงานประกาศก�ำหนด
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม กรณีเตรียมเข้าท�ำงานต้อง
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง, กรณียกระดับฝีมือแรงงานต้อง
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง, กรณีฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง
5. สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการฝึกอบรมต้องท�ำ
สัญญากับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
6. ต้องมีวิธีการวัดผลการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ กรณีเตรียมเข้าท�ำงานผู้ผ่านการฝึกอบรม
ต้องได้คะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 60
7. ผูด้ ำ� เนินการฝึกอบรมต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การคุม้ ครองผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
เงื่ อ นไขหลัก สูต รฝึก อบรมที่ไ ด้รับการรับรอง มี เ นื้ อหา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับเนื้องานของสถานประกอบการและ
เหมาะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส�ำหรับหลักสูตรที่อนุโลมให้
เพราะมีความส�ำคัญ/มีความจ�ำเป็นโดยรวม ได้แก่ การดับเพลิง/
การปฐมพยาบาล/ยาเสพติด/5ส เป็นต้น

บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่
จ่ายค่าฝึกอบรมสามารถน�ำรายจ่าย
ดังกล่าวไปค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลได้ และยั ง ได้
รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากการส่งลูกจ้างไปรับการ
ศึกษาหรือฝึกอบรมหรือทีไ่ ด้ฝกึ อบรม
ให้แก่ลกู จ้างอีกเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100
เท่ากับเป็นรายจ่ายได้ทงั้ หมด 2 เท่า
การฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดการเรียนรูโ้ ดยมุง่ เน้นเกีย่ วกับงาน
ที่ปฏิบัติ พนักงานในองค์กรสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ได้ทันที ส่งผลดีให้
องค์ ก รมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และ
บริ ษั ท ยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท าง
ภาษีดว้ ย

อ้างอิง :
• http://home.dsd.go.th/sdpaa/
index.php?option=com_content
&view=article&id=66&Itemid=95
• http://www.rd.go.th/publish
/29513.0.html
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีช�ำ นาญการ
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ด้วย App RD
ถึงแม้จะผ่านช่วงเทศกาลการยื่น แบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาไปแล้ ว
แต่ ว ารสารสรรพากรมั่ น ใจว่ า ในปี ภ าษี นี้
หลายท่านน่าจะได้รับเงินภาษีคืนกันมากน้อย
ตามจ�ำนวนค่าลดหย่อนของแต่ละท่าน แถม
บวกกับค่าซื้อสินค้าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
ปี 2558 อีกพอสมควร จึงท�ำให้ท่านยังคง
มีภารกิจผูกพันกับกรมสรรพากรต่อไปอีก
เล็ ก น้ อ ยนั่ น ก็ คื อ การส่ ง เอกสารประกอบ
การพิจารณาคืนเงินภาษี
ในปั จ จุ บั น หลายท่ า นที่ มี เ งิ น ได้ พึ ง ประเมิ น มากกว่ า
หนึ่งประเภท เลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่ ง สามารถรองรั บ การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ไ ด้ ทุ ก
ประเภทภาษี เมื่ อ ตรวจสอบผลการยื่นภาษีและต้อ งส่ง
เอกสารเพิ่มเติมท่านก็สามารถ upload file ผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ
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แต่สำ� หรับผูท้ มี่ เี งินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ทั้งจากอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ผ่าน Application : RD Smart Tax จากโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ประเภท Smart phone ที่ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ท ่ า น
สามารถท�ำรายการภาษีได้ทกุ สถานที่ ไม่วา่ จะเป็นร้านอาหาร
ร้านกาแฟ หรือ สวนสาธารณะ
โดยเมื่ อ ท่ า นท� ำ รายการยื่ น แบบฯ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ก็สามารถตรวจสอบผลการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี และ
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีผ่าน Application
RD Smart Tax ได้งา่ ย ๆ ด้วยการถ่ายภาพเอกสารทีต่ อ้ งการ
และ upload file ได้เลย ท่านจึงไม่ต้องกังวลใจกับการหา
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสารเพื่อถ่ายโอน file
รูปภาพไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้ยงุ่ ยาก หรือต้องเสียเวลา
เดินทางไปส่งไปรษณีย์ อีกต่อไป

ส�ำหรับท่านที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ผ่านคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
ตรวจสอบผลการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี และ
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีผา่ น Application
RD Smart Tax ได้เช่นเดียวกัน โดยท่านสามารถรับชม
ขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษี
ผ่าน Application RD Smart Tax เพิม่ เติมได้ที่ https://
www.youtube.com/watch?v=y1qiNK-WJTc หากท่านใด
ยังไม่มี App ก็สามารถ download ได้ที่ Apple Store
และ Play Store หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ RD Call Center 1161
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สำ�นักวิชาการแผนภาษี

เรียงร้อย 100 ปี
ภ า ษี อ า ก ร ไ ท ย

ตอน ภาษีสรรพากรกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

เรื่อง

การปรับโครงสร้างภาษีมลู ค่าเพิม่
วารสารสรรพากรได้นำ� เสนอการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภาษีไปแล้วสองประเภทภาษี ในฉบับนี้ จะกล่าวถึง
การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีธรุ กิจเฉพาะ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักการจัดเก็บภาษีการค้าในปี 2504 จากการจัดเก็บภาษีการขายแบบทุกทอดตั้งแต่
ระดับผู้ผลิตจนถึงผู้ขายปลีกมาเป็นการจัดเก็บภาษีการขายแบบทอดเดียว ณ ระดับการผลิตจากผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า และผู้ส่งออก
เท่านัน้ ได้มกี ารปรับปรุงการจัดเก็บภาษีการค้าอีกหลายครัง้ รวมทัง้ มีการยกเว้นและการลดอัตราภาษีการค้าเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศจากการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้าเป็นการผลิตเพื่อส่งออก
อย่างไรก็ดี ภาษีการค้ายังคงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหลายประการ อาทิ
18
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1.

ภาษี ก ารค้ า ก่ อ ให้ เ กิ ด การบิ ด เบื อ นทาง
เศรษฐกิ จ ในแง่ ข องการผลิ ต ในประเทศ
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีการค้าสนับสนุน
ให้เกิดการผลิตในลักษณะการรวมตัวกัน
ในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เพื่อลด
ภาระภาษี แม้ ว ่ า การผลิ ต เฉพาะอย่ า ง
(Specialization) จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
การพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่า

2.

ภาษี ก ารค้ า ไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การส่ ง ออก
เนื่ อ งจากการจั ด เก็ บ ภาษี ก ารค้ า มี ค วาม
ซ�ำ้ ซ้อน อันท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าทีค่ วร
แม้ว่าสินค้าส่งออกหลายประเภทได้รับการ
ยกเว้นภาษีการค้า แต่การจัดเก็บภาษีการค้า
จากสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods)
ท� ำ ให้ ภ าษี ก ารค้ า ที่ ถู ก จั ด เก็ บ ในขั้ น ตอน
การผลิตแรก ๆ รวมเป็นต้นทุนของสินค้าและ
เป็นฐานภาษีส�ำหรับการจัดเก็บภาษีการค้า
ในขั้นตอนการผลิตต่อ ๆ ไปด้วย

3.

ภาษีการค้าก่อให้เกิดปัญหาต่อเจ้าพนักงาน
สรรพากรและผู้เสียภาษี เนื่องจากมีอัตรา
ภาษีหลายอัตราและมีฐานภาษีที่แตกต่าง
กั น ตามประเภทรายรั บ ของแต่ ล ะกิ จ การ
อันท�ำให้การจัดเก็บภาษีและการเสียภาษี
มี ค วามยุ ่ ง ยาก รวมทั้ ง เกิ ด การหลี ก เลี่ ย ง
ภาษีได้ง่าย

4.

ภาษี ก ารค้ า ไม่ อ าจอ� ำ นวยรายได้ ใ ห้ แ ก่
รัฐบาลได้เพียงพอ เนือ่ งจากการจัดเก็บภาษี
การค้าไม่สามารถขยายตัวอย่างได้สัดส่วน
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยเหตุข้างต้น กรมสรรพากรจึงได้น�ำภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) และภาษี ธุรกิจเฉพาะ (Special
Business Tax หรือ SBT) มาใช้แทนภาษีการค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535
ในส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก�ำหนดให้จัดเก็บจากการขายสินค้าและการให้บริการเฉพาะมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจ�ำหน่าย โดยค�ำนวณจากภาษีขาย (Output Tax) หักด้วยภาษีซื้อ (Input Tax) และก�ำหนด
อัตราภาษี ดังนี้

1. ร้อยละ 10 ส�ำหรับผู้ประกอบการที่มีรายรับเกิน 1,200,000 บาทต่อปี
2. ร้อยละ 2.5 ส�ำหรับผู้ประกอบการที่มีรายรับเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
3. ร้อยละ 0 ส�ำหรับการส่งออกสินค้าและบริการ
รวมทัง้ ได้มกี ารยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่กจิ การขนาดย่อมทีผ่ ปู้ ระกอบการมีรายรับไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ดี
เมื่อเริ่มจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2535 ได้มีการปรับลดอัตราภาษีจากร้อยละ 10 และร้อยละ 2.5 เหลือร้อยละ 6.3 และ
ร้อยละ 1.35 ตามล�ำดับ ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรจัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 1 ใน 9
ของอัตราดังกล่าวแล้วเท่ากับร้อยละ 7 และร้อยละ 1.5 ตามล�ำดับ
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การน�ำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้าท�ำให้ระบบภาษีอากรของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและเอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุน การส่งออก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งผลดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการส่งออก การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับการ

ส่งออกสินค้าในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสินค้าดังกล่าว
ไม่ได้มีการบริโภคในประเทศ ท�ำให้ผู้ส่งออกได้รับการคืน
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ อ ยู ่ ใ นต้ น ทุ น การผลิ ต อั น ส่ ง ผลให้ ก าร
ส่ ง ออกไม่ มี ภ าระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันกับสินค้าส่งออกของประเทศอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้
ในการจัดเก็บภาษีการค้านัน้ มาตรการต่าง ๆ ทีร่ ฐั บาลออกมา
เพือ่ ส่งเสริมการส่งออก เช่น การยกเว้นหรือการลดอัตราภาษี
การค้าให้แก่สนิ ค้าส่งออกบางประเภทหรือการให้เงินชดเชย
การส่งออก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทงั้ หมด เพราะยังคงมี
ภาระภาษีการค้าแฝงอยู่ในสินค้าส่งออกบางส่วนจากการ
ที่ภาษีการค้าจัดเก็บจากการผลิตในทุกขั้นตอนและผู้ผลิต
ในขั้นตอนต่าง ๆ ได้น�ำภาษีการค้าที่ถูกจัดเก็บไปรวมไว้ใน
ราคาสิ น ค้ า นอกจากนั้ น การชดเชยภาษี ก ารค้ า ยั ง มี
ความยุ่งยาก เพราะไม่สามารถชดเชยได้ตรงตามจ�ำนวน
ภาษีจริงที่แฝงอยู่ในต้นทุนการผลิต

ด้านการน�ำเข้า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้า

น� ำ เข้ า และสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ในประเทศมี ค วามเท่ า เที ย มกั น
ซึ่งต่างจากภาษีการค้าที่จัดเก็บจากสินค้าน�ำเข้าในอัตรา
ที่สูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศ เพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมในประเทศจากการแข่งขันกับต่างประเทศ
แต่ความซ�้ำซ้อนของภาษีการค้ากลับท�ำให้อุตสาหกรรมใน
ประเทศเสียเปรียบ เพราะถูกจัดเก็บภาษีจากการผลิตใน
หลายขั้นตอนเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าน�ำเข้าที่ถูกจัดเก็บ
ภาษีทอดเดียว
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ด้านประสิทธิภาพการผลิต ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความ

เป็ น กลางทางเศรษฐกิ จ โดยไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การบิ ด เบื อ น
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค รวมทั้งการบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต เนื่องจากยอมให้
ผู้ประกอบการน�ำภาษีที่ช�ำระแล้วในการซื้อวัตถุดิบและ
สิ น ค้ า ทุ น มาหั ก ออกจากภาษี ที่ ค� ำ นวณจากยอดขาย
ผู้ประกอบการจึงสามารถเลือกใช้วัตถุดิบและสินค้าทุน
ตลอดจนวิธกี ารผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้า

อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากในการน�ำภาษีมลู ค่าเพิม่ มาใช้แทนภาษี
การค้าได้กำ� หนดให้จดั เก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราเดียว จึงมี
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปในคราวเดียวกัน
โดยสินค้าที่ควรจัดเก็บภาษี ในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
มูลค่าเพิ่มได้ก�ำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม
จากภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลั ง จากมี ก ารน� ำ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มาใช้ แ ทนภาษี ก ารค้ า
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 แล้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหลายครั้ง ดังนี้

วันทีม่ ผี ลใช้บงั คับ

การเปลีย่ นแปลง

16 สิงหาคม 2540

ปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 9 ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร
จัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่ากับร้อยละ 10

1 มกราคม 2542

เปลีย่ นแปลงให้การรับประกันวินาศภัยจากเป็นกิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ มาเป็นกิจการ
ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 เมษายน 2542

• ปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 6.3 ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่

1 เมษายน 2548

ปรับเพิ่มการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการขนาดย่อมจากที่ผู้ประกอบการต้องมีรายรับ
ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปีเป็น 1,800,000 บาทต่อปี

กรมสรรพากรจัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่ากับร้อยละ 7
• ปรับเพิม่ การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่กจิ การขนาดย่อมจากทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องมีรายรับ
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อปีเป็น 1,200,000 บาทต่อปีและยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 1.5 (1.35)
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ส�ำหรับกิจการดังต่อไปนี้ที่เคยเสียภาษีการค้า แต่ค�ำนวณมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการได้ยาก ได้ก�ำหนดให้จัดเก็บภาษี
ธุรกิจเฉพาะจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

1.

22

การธนาคาร ในอัตราร้อยละ 3 จากดอกเบี้ย
ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือก�ำไร
ก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื้อหรือขาย
หรือที่ได้จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี้ใด ๆ และก�ำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
จากการแลกเปลี่ ย นหรื อ ซื้ อ ขายเงิ น ตรา
การออกตัว๋ เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ใด ๆ หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ

2.

ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ ในอัตราร้อยละ 3 จากดอกเบีย้
ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือก�ำไร
ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซือ้ หรือขายหรือ
ที่ ไ ด้ จ ากตั๋ ว เงิ น หรื อ ตราสารแสดงสิ ท ธิ
ในหนี้ใด ๆ และก�ำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
จากการแลกเปลี่ ย นหรื อ ซื้ อ ขายเงิ น ตรา
การออกตัว๋ เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ใด ๆ หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ

3.

การรั บ ประกั น ชี วิ ต ในอั ต ราร้ อ ยละ 2.5
จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
และการรับประกันวินาศภัย ในอัตราร้อยละ 3
จากเบี้ยประกันภัยหรือเงินอื่นที่ผู้ประกันภัย
เรียกเก็บ
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4.

การรั บ จ� ำ น� ำ ในอั ต ราร้ อ ยละ 2.5 จาก
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงิน ทรัพย์สิน
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่า
ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายของที่จ�ำน�ำ
หลุดเป็นสิทธิ

5.

การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค�้ำประกัน
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การออก การซื้อ
หรื อ การขายตั๋ ว เงิ น หรื อ การรั บ ส่ ง เงิ น
ไปต่างประเทศด้วยวิธตี า่ ง ๆ ในอัตราร้อยละ 3
จากดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
หรือก�ำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อ
หรือขายหรือที่ได้จากตั๋วเงิน หรือตราสาร
แสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ใ ด ๆ และก� ำ ไรก่ อ นหั ก
รายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปลีย่ นหรือซือ้ ขาย
เงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือตราสารแสดง
สิทธิในหนีใ้ ด ๆ หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ

6.

การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหา
ก�ำไร ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ในอัตรา
ร้อยละ 3 จากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ

7.

การขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 0.1 จาก
รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

ทั้งนี้ อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวยังไม่รวมอัตราภาษี
ธุรกิจเฉพาะที่กรมสรรพากรจัดเก็บแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อีก 1 ใน 10 อย่างไรก็ดี เมือ่ เริม่ จัดเก็บภาษีธรุ กิจ
เฉพาะในปี 2535 ได้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่
การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้การรับประกันวินาศภัย
จากเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไปเป็นกิจการ
ที่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2542
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบกิจการมากขึ้น
นอกเหนื อ จากการปรั บ โครงสร้ า งภาษี อ ากรไปตาม
การเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ท่านทราบ
หรือไม่ว่า ภาษีอากรยังมีส่วนช่วยในการแก้ไข ฟื้นฟู
และเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตของประเทศ แต่จะ
ช่วยแก้ไข ฟื้นฟู ได้อย่างไรตามหาค�ำตอบในฉบับหน้า
กันค่ะ
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

ภาษีชว่ ยพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

ประชาชนทุกคนทีอ
่ ยูร่ ว่ มกันในสังคม ย่อมมีสทิ ธิ
และได้ รั บ ความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คมอย่ า ง
เสมอภาค ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีกฎหมายคุม้ ครอง
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส คนพิ ก าร หรื อ คนทุ พ พลภาพ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ค นพิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ รวมถึง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ รัฐบาล
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ได้ เ สริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
คนพิการ โดยได้กำ� หนดสิทธิทสี่ ำ� คัญซึง่ ครอบคลุม
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนพิ ก ารไว้ ตามพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

สิทธิทวั่ ไปในการด�ำรงชีพ

01

สิทธิในด้านการบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
โดยกระบวนการทางการแพทย์ ค่าใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริม
พัฒนาการ เพือ่ ปรับสภาพทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติ
ปั ญ ญา การเรี ย นรู ้ หรื อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพให้ดขี นึ้

04

02

สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ตามความเหมาะสม
ในสถานศึก ษาเฉพาะ หรื อในสถาน
ศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก
หรื อ การศึ ก ษานอกระบบ โดยให้
ห น ่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่ ว ยเหลื อ อื่นใดทางการศึกษา
ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารให้ ก ารสนั บ สนุ น
ตามความเหมาะสม

03

สิ ท ธิ ใ นด้ า นการประกอบอาชี พ และ
การมี ง านท� ำ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน
การคุ ้ ม ครองแรงงาน มาตรการเพื่ อ
การมีงานท�ำ ตลอดจนได้รบั การส่งเสริม
ประกอบอาชีพอิสระเพือ่ การท�ำงานและ
ประกอบอาชีพของคนพิการ

สิทธิได้รับสวัสดิการสังคม การได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเต็มที่ และ
มีประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานแห่งความเท่าเทียมกันกับบุคคลทัว่ ไป เพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการสังคม
เป็นไปอย่างทัว่ ถึง เช่น การให้บริการล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดให้มผี ชู้ ว่ ยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล การส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการ และการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการ ซึ่งสามารถรับ “เบี้ยความพิการ” เดือนละ 800 บาทตลอดชีพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล�ำเนาตาม
ทะเบียนบ้าน ซึง่ แต่เดิมเฉพาะคนพิการทีไ่ ม่มรี ายได้เท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิได้รบั “เบีย้ ยังชีพ” นอกจากนี้ คนพิการทีส่ งู อายุ หรืออายุ
ตัง้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป มีสทิ ธิได้รบั ทัง้ “เบีย้ ความพิการ” และ “เบีย้ สูงอายุ” ด้วย
หลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ก�ำหนดไว้เพื่อการใช้สิทธิทางภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล มีดงั นี้

ก.

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้า
ท�ำงานในอัตราส่วนจ�ำนวนลูกจ้างทัง้ หมด
100 คนต่อคนพิการ 1 คน

ข.

การส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น แทนการจ้ า ง
คนพิการ หากสถานประกอบการใดไม่รบั
คนพิการเข้าท�ำงานตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด
จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
เป็นรายปี

ค.

การให้สัมปทาน ด้วยการจัดสถานที่
จ�ำหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึ ก งาน การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อื่ น
เพื่อแทนการจ้างคนพิการและไม่ต้อง
ส่งเงินเข้ากองทุน
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สิทธิทางภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

01

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ซึ่ ง รั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว คน
พิการเข้าท�ำงาน นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการสามารถน�ำค่าจ้าง
มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า

02

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ซึ่ ง รั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว คน
พิการเข้าท�ำงานเกินกว่าร้อยละ 60 ของ
ลูกจ้างในสถานประกอบการนัน้ โดยมี
ระยะเวลาจ้างงานเกินกว่า 180 วัน ในปี
ภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ เี งินได้
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
สามารถน�ำค่าจ้างมาหักเป็นรายจ่ายได้
3 เท่า

03

เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
บริการขนส่ง หรือผูใ้ ห้บริการสาธารณะ
อื่ น ซึ่ ง ได้ จั ด อุ ป กรณ์ สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก หรื อ บริ ก ารในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือ
บริการสาธารณะอืน่ ให้แก่คนพิการใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สามารถ
หั ก รายจ่ า ยได้ 2 เท่ า ของรายจ่ า ย
ในการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่คนพิการ
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04

บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลให้
ยกเว้นภาษี ส�ำหรับเงินได้เป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับ
สิทธิประโยชน์ แต่เมื่อรวมกับรายจ่าย
ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการ
ศึ ก ษา ส� ำ หรั บ โครงการที่ ก ระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบ และ
รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สร้างและการบ�ำรุงรักษาสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะ หรื อ สนามกี ฬ าของ
เอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการ
ทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือ
สนามเด็ ก เล่ น สวนสาธารณะ หรื อ
สนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิก่อน
หักรายจ่ายเพือ่ การกุศลสาธารณะหรือ
เพือ่ การสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพือ่ การศึกษาหรือเพือ่ การกีฬา

05

บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
ได้บริจาคเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ สามารถ
หักรายจ่ายเท่าจ�ำนวนเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2
ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ก ่ อ นหั ก รายจ่ า ยเพื่ อ
การกุศลสาธารณะ

สิทธิทางภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา

01

2.1

ผู ้ มี เ งิ น ได้ ซึ่ ง เป็ น คนพิ ก ารที่ มี บั ต ร
ประจ�ำตัวคนพิการ และเป็นผู้อยู่ใน
ประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบรู ณ์
ในปี ภ าษี จะได้ รั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี
เงินได้เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 190,000 บาท

หากคนพิการหรือคนทุพพลภาพเป็น
บิดาหรือมารดา สามีหรือภริยา บุตร
ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
ของบิดามารดาหรือบุตรของคู่สมรส
สามารถหักลดหย่อนได้ทกุ คน

02

2.2

ผูม้ เี งินได้เป็นผูด้ แู ลคนพิการ โดยมีชอื่
เป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจ�ำตัว
คนพิ ก าร หรื อ กรณี ค นทุ พ พลภาพ
ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีภาวะ
จ�ำกัดหรือขาดความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยง
บุคคลทั่วไป อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วย
ที่เป็นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน
โดยได้ รั บ สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้
60,000 บาท ต่อการเลี้ยงดูคนพิการ
หรือคนทุพพลภาพ 1 คน

หากคนพิ ก ารหรื อ คนทุ พ พลภาพ
เป็นบุคคลอื่นๆ ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแล
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ สามารถ
หักลดหย่อนได้ 1 คน

2.3

คนพิการหรือคนทุพพลภาพ ต้องเป็น
บุ ค คลที่ มี เ ลขประจ� ำ ตั ว ประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์

2.4

03

ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี ส� ำ หรั บ เงิ น ได้
พึ ง ประเมิ น หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยและ
ค่าลดหย่อน เป็นจ�ำนวนร้อยละ 100
ของเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จั ด ให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
แต่ เ มื่ อ รวมกั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
ภาษี ส�ำหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่
สนับสนุนการศึกษา ส�ำหรับโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อน

04

ผู ้ มี เ งิ น ได้ บ ริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่ ก องทุ น
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ ก าร สามารถหั ก ลดหย่ อ นเท่ า
จ�ำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ
10 ของเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น หลั ง จาก
หักค่าใช้จา่ ยและหักค่าลดหย่อน

คนพิ ก ารหรื อ คนทุ พ พลภาพ ต้ อ งมี
เงินได้พงึ ประเมินไม่เกิน 30,000 บาท
ในปีภาษีทขี่ อหักลดหย่อน

อ้างอิง :
• http://dep.go.th/th/fund/กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
• http://www.mol.go.th/employee/information_disabilitie
• http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/528.pdf
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีช�ำ นาญการ
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ท�ำอย่างไรให้มเี งินออมหลักล้าน?? วารสาร
สรรพากรได้ น� ำ เสนอแนวทางออมเงิ น
หลักล้าน ไปแล้ว 2 แนวทาง ซึง่ หากท่าน
ได้ลงมือท�ำอย่างจริงจังก็น่าจะมีเงินออม
เพี ย งพอส� ำ หรั บ วั ย เกษี ย ณ แต่ ถ ้ า ท่ า น
อยากมีเงินออมเพิ่มเป็นหลายๆ ล้านบาท
ก็ ยั ง มี อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ท ่ า น
ไปถึงเป้าหมายได้กค็ อ
ื การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์หรือทีน่ ยิ มเรียกกันว่า “ออมหุน้ ”
ซึง่ ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงมาก แต่กเ็ ป็น
ทีท่ ราบกันดีวา่ การลงทุนในหุน้ มีความเสีย่ ง
สูงมากเช่นกัน ดังนัน้ ก่อนทีท่ า่ นจะออมเงิน
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ในหุ้น ท่านควรจะลงทุนศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับหุ้นให้เข้าใจถ่องแท้ถึงวิธีการที่
เหมาะสมของผูล้ งทุนแต่ละวัย ซึง่ สามารถ
หาความรู้ ได้หลากหลายวิธี เช่น อ่าน
หนังสือ เข้าอบรมสัมมนา หรือ สืบค้น
จากอินเทอร์เน็ต จาก Youtube

การออมหุ ้ น เป็ น การลงทุ น ระยะยาวใช้ เ วลา
อย่างน้อย 7-10 ปี ซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มักจะ
ซือ้ ขายหุน้ เพือ่ เก็งก�ำไรในระยะสัน้ การลงทุนหุน้ ในระยะสัน้
มั ก จะมี ค วามผั น ผวนสู ง ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทน
ทีไ่ ม่แน่นอนและอาจจะถึงขัน้ ขาดทุนได้ แต่การออมหุน้ นัน้
เราคาดหวังผลตอบแทนทีส่ งู และยัง่ ยืนในระยะยาว ดังนัน้
ท่านต้องปรับแนวความคิดใหม่ว่า ท่านไม่ได้ “เล่นหุ้น”
แต่ ท ่ า นก� ำ ลั ง “ลงทุ น ในหุ ้ น เพื่ อ เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ”
ดังนัน้ ท่านจะไม่ซอื้ ไม่ขายหุน้ ตามกระแสตลาด แต่จะต้อง
พิ จ ารณาผลประกอบการของกิ จ การที่ ท ่ า นจะซื้ อ หุ ้ น
อย่ า งรอบคอบว่ า กิ จ การดั ง กล่ า วมี โ อกาสเติ บ โต
อย่างยั่งยืนและสร้างผลก�ำไรที่คุ้มค่าทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต และเมือ่ ท่านซือ้ หุน้ ของกิจการทีม่ โี อกาสเจริญ
เติบโตสูงและมีผลประกอบการดีแล้ว ท่านก็ควรถือหุ้น
ดังกล่าวไว้ เหมือนถือครองที่ดินเพื่อรอให้ที่ดินดังกล่าว
มีความเจริญ มีถนนตัดผ่าน มีรถไฟฟ้าขึน้ แล้วจึงพิจารณา
อีกครัง้ ว่าควรจะขายหรือจะถือครองต่อไป แต่ในระหว่าง
ทีถ่ อื ครองอยูน่ นั้ ก็ควรมีการติดตาม ผลประกอบการของ
หุ้นเป็นระยะๆ อยู่ห่างๆ ว่าหุ้นที่ซื้อไว้มีแนวโน้มเป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และอาจมีการปรับพอร์ตให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
ส� ำ หรั บ แนวทางในการออมเงิ น ในหุ ้ น นั้ น
หากท่ า นเป็ น นั ก ลงทุ น มื อ ใหม่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกีย่ วกับหุน้ พอสมควร แต่ยงั มีประสบการณ์นอ้ ย ท่านอาจ
เริ่ ม ต้ น ออมหุ ้ น โดยใช้ บ ริ ก ารหั ก บั ญ ชี เ งิ น อั ต โนมั ติ
เพื่อซื้อหุ้น ซึ่งจะคล้ายกับตัวช่วยในการออมเงินที่ได้

น� ำ เสนอไปก่ อ นหน้ า นี้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ซื้ อ หุ ้ น
อย่างสม�ำ่ เสมอ ในจ�ำนวนเงินทีเ่ ท่ากันเป็นรายเดือน โดยเน้น
ลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผล
ตอบแทนทีม่ ากขึน้ เป็นการลงทุนแบบเฉลีย่ ราคา หรือทีร่ จู้ กั
กันในนามของ DCA (Dollar Cost Averaging) วิธนี เี้ ป็นการ
ถัวเฉลี่ยต้นทุน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการลงทุนให้ต�่ำลงได้
ท�ำให้ทา่ นมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือ
ช่วยสร้างวินัยในการออมเงิน ใช้เงินลงทุนต�่ำเริ่มต้นเพียง
1,000-5,000 บาท/เดือน และยังท�ำให้ท่านสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอหุ้นทุกวัน จึงเหมาะ
อย่างยิง่ ส�ำหรับกลุม่ คนท�ำงานหรือบุคคลทัว่ ไปทีต่ อ้ งท�ำงาน
ประจ�ำและไม่คอ่ ยมีเวลาว่าง แต่วธิ นี อี้ าจมีขอ้ เสีย คือ บลจ.
หลักทรัพย์ มักจะจ�ำกัดรายชือ่ หุน้ ทีจ่ ะซือ้ เช่น ซือ้ ได้เฉพาะ
หุน้ ในบัญชีรายชือ่ ของตลาดหลักทรัพย์ ประเภท SET 100
ซึ่งท�ำให้ท่านไม่สามารถซื้อหุ้นตัวอื่นที่อาจมีปัจจัยพื้นฐาน
ดีกว่าหุน้ ใน SET 100 ได้
แต่สำ� หรับท่านทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและวิเคราะห์
หุน้ ได้พอสมควร ก็อาจจัดพอร์ตหุน้ รายตัว (Stock Portfolio
Allocation) แต่ไม่ควรลงทุนซือ้ หุน้ หลายตัวจนดูแลไม่ทวั่ ถึง
ซึง่ จะท�ำให้ผลตอบแทนลดลง (ส�ำหรับพอร์ตบุคคลธรรมดา
ไม่ควรเกิน 8-10 หุน้ ) ไม่ลงทุนกระจุกในหุน้ น้อยตัว หรือในหุน้
ทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งใกล้เคียงกันมาก (ส�ำหรับพอร์ตบุคคลธรรมดา
ไม่ควรน้อยกว่า 2-3 หุ้น) หุ้นทุกตัวที่ลงทุนควรมีก�ำไรหรือ
จ่ายปันผลสม�ำ่ เสมอ ไม่ทมุ่ ลงทุนในหุน้ กลุม่ อุตสาหกรรมใด
เพียงกลุ่มเดียว แต่สามารถจัดน�้ำหนักเอียงไปยังหุ้นตัวใด
ตัวหนึง่ ได้ ตามความมัน่ ใจแต่กค็ วรมีขดี จ�ำกัด
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และเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต เป็นดัชนีชี้การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมการออมของภาคประชาชน ภาครัฐจึงได้สนับสนุน นักลงทุนด้วยมาตรการ
ภาษี คือ

1.
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ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับเงินได้จากการขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

ผู้มีเงินได้สามารถ เลือก/ไม่เลือก น�ำเงินปันผลมารวมค�ำนวณและใช้
เครดิตเงินปันผล ในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่
เมือ่ ค�ำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีชำ� ระไว้เกินค่อนข้างมาก ซึง่ สามารถขอคืน
ภาษีเพื่อน�ำมาลงทุนเพิ่มได้อีก ดังนั้น ท่านจึงควรค�ำนวณภาษีระหว่าง
เลือก/ไม่เลือก เพือ่ เปรียบเทียบผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ก่อนการยืน่ แบบแสดง
รายการภาษี

จากแนวทางการออมเงิ น ที่ ไ ด้ น�ำ เสนอไปแล้ ว ทั้ ง 3 แนวนั้ น
ท่านสามารถน�ำมาวางแผนการออมเงินโดยการจัดสัดส่วนของแต่ละ
แนวทางให้เหมาะสมกับตัวของท่าน เช่น ต้องการออมเงินเดือนละ 5,000 บาท
ท่านอาจแบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 30 (1,500 บาท) กองทุนรวมร้อยละ 40
(2,000 บาท) หุน้ ร้อยละ 30 (1,500 บาท) เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง
และยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยรวมที่สูงขึ้นและยังสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได้อกี ด้วย

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. กลยุทธ์การเข้าลงทุน (Buying Strategy) : ลงทุนประจ�ำ/ออมหุน้ (DCA)
www.a-academy.net/finance/personal-finance/23-stockbuying-dca/
2. New investment ideas หน้า 102 วารสารการเงินธนาคาร เดือน
มกราคม 2559 ฉบับที่ 405
3. ภาษีอากรกับการลงทุนในหลักทรัพย์ http://download.rd.go.th/
fileadmin/download/insight_pasi/investment.pdf
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พิษณุ ผาสุกมโน
นิติกรชำ�นาญการ

รูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นคดี

การหลีกเลีย่ งภาษีอากร เป็นผูอ้ อกหรือผู้ใช้
ใบก�ำกับภาษีปลอม มีความผิดอาญา
การรูก้ ฎหมายนับว่าเป็นเรือ่ งยาก โดยเฉพาะเกีย่ วกับภาษีอากร หากรูแ้ ล้ว
ยังพยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง ก็นบั ว่าเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะหลุดพ้นจากความผิด
อาญา แม้ว่ากรมสรรพากรจะยกเว้นความผิดทางอาญาตามประมวล
รัษฎากร ส�ำหรับรายได้ทเี่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ วี นั เริม่ ต้นก่อน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการ
กระท�ำตราสารทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ทีผ
่ า่ นมาให้กบั
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท แต่ก็
ไม่ได้ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็นผูอ้ อกใบก�ำกับภาษีปลอมหรือเป็นผู้ใช้ใบก�ำกับ
ภาษีปลอม หรือกระท�ำการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากร ดังนัน้ หากมีผู้ใด
ด�ำเนินการหลีกเลี่ยงภาษีอากรไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต
ก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากความผิดอาญาได้แต่อย่างใด จึงควรที่จะรู้คดี
ไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเรา

1. กรณีหลีกเลีย่ ง
นายเอก เป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด บิก๊ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
มีรายได้จากการรับจ้างท�ำงานให้ มีหน้าทีต่ อ้ งน�ำเงินได้มาลงรายการในแบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.30) แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของห้างฯ โดยแจ้งว่าไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นความเท็จ มีเจตนา
หลีกเลีย่ งช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ ะต้องช�ำระในเดือนภาษี มกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และมิถนุ ายน
2546 เป็นเหตุให้กรมสรรพากรได้รบั ความเสียหายเนือ่ งจากไม่ได้รบั เงินค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ จากห้างฯ และ
ตอนปลายปีหา้ งฯ ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล (ภ.ง.ด.50) แสดงรายได้
ไว้จ�ำนวน 3,000 บาท อันเป็นความเท็จ เนื่องจากไม่น�ำรายได้ที่ได้รับจากท�ำงานให้จากบริษัทอื่น
เป็นจ�ำนวน 5,000,000 บาทมารวมค�ำนวณด้วย เป็นเหตุให้กรมสรรพากรได้รับความเสียหายอีกด้วย
มีความผิดฐานหลีกเลีย่ งภาษีอากร ศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก กระทงละ 1 ปี ปรับกระทงลง 10,000 บาท
รวมจ�ำคุก 5 ปี ปรับ 50,000 บาท (ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดแพร่ คดีหมายเลขแดงที่ 2440/2551)
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2. กรณีเป็นผูอ้ อกใบก�ำกับภาษีปลอม
นางแมว นายหมู ไม่ใช่เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และไม่ใช่ผมู้ สี ทิ ธิออกใบ
ก�ำกับภาษี ได้รว่ มกันออกใบก�ำกับภาษีของห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ลิง เพือ่ แสดงว่าบริษทั เสือ ได้สงั่ ท�ำแผ่นป้าย
โฆษณาสินค้า จ�ำนวน 2 ฉบับ โดยทีน่ างแมว และนายหมู ไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะออกใบก�ำกับภาษี อันเป็น
การฝ่าฝืนต่อกฎหมายและไม่มเี หตุได้รบั ยกเว้น ศาลมีคำ� พิพากษาลงโทษจ�ำเลยทัง้ สองจ�ำคุก 1 ปี ไม่มี
เหตุสมควรรอการลงโทษ เนือ่ งจากเป็นการท�ำลายระบบภาษีของประเทศ (ค�ำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพ
ใต้คดีหมายเลขแดงที่ 3687/2541)
นางกา นายไก่ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กระทิง เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นผู้มีสิทธิออกใบก�ำกับภาษี ได้ร่วมกันออกใบก�ำกับภาษีของห้างฯ
ว่าห้างฯ เป็นผู้ขายสินค้าให้แก่นายกวาง โดยนางกาและนายไก่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีการขายสินค้า
แต่ อ ย่ า งใด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษจ�ำเลยทั้งสองจ�ำคุก 1 ปี
ปรับ 10,000 บาท (ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดตะกัว่ ปา คดีหมายเลขแดงที่ 89/2549)

3. กรณีเป็นผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทอง เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ไว้ไม่ถกู ต้องและน�ำใบก�ำกับภาษีทอี่ อกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิต
ภาษี ส�ำหรับเดือนภาษีมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2540
ซึ่งเป็นใบก�ำกับภาษีที่ออกโดยห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด นาค และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เงิน จากการสอบยัน
ใบก�ำกับภาษีของห้างทั้งสอง พบว่าห้างทั้งสองไม่ได้ประกอบกิจการจริง เจ้าพนักงานกรมสรรพากร
ได้แจ้งให้นายบอย หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทอง ทราบ พร้อมกับให้หา้ งหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทอง
พิสจู น์หลักฐานเกีย่ วกับการจ่ายเงินและผูอ้ อกใบก�ำกับภาษีของห้างทัง้ สอง แต่หา้ งหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทอง
อ้างว่า จ�ำไม่ได้วา่ จ่ายเงินสดหรือเช็ค และจ่ายให้แก่พนักงานขายคนใด และไม่มหี ลักฐานการจ่ายเงิน
มาแสดง จึงไม่สามารถน�ำหลักฐานมาพิสจู น์ได้ ศาลเห็นว่าเมือ่ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทอง และนายบอย
เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ ขายสินค้าตามใบก�ำกับภาษี หากมีการซือ้ ขายสินค้ากันจริง
ก็ควรต้องมีพยานบุคคลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะน�ำมาพิสูจน์ความจริงได้โดยง่าย
โดยเฉพาะใบก�ำกับภาษีซึ่งมีมูลค่าสูง ยิ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบในการด�ำเนินการและ
จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทางบัญชี จึงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วน
จ�ำกัด ทอง กระท�ำความผิดฐานเจตนาในใบก�ำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการ
เครดิตภาษี ส่วนนายบอย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอ�ำนาจกระท�ำแทนและเป็นผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม
ในนามของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทอง จึงเป็นตัวการร่วมกระท�ำความผิดด้วย ศาลพิพากษาลงโทษปรับ
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทอง กระทงละ 20,000 บาท จ�ำนวน 6 กระทง เป็นเงิน 120,000 บาท ส่วนนายบอย
ลงโทษจ�ำคุกกระทงละ 2 ปี จ�ำนวน 6 กระทง รวมจ�ำคุก 12 ปี ให้รอการลงโทษไว้มีก�ำหนด 2 ปี
(ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 3952/2553)
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มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

1วันข้าเมษายน
ราชการพลเรือน
เป็นที่ทราบดีว่า วันที่ 1 เมษายนของทุกปีได้ถูกก�ำหนดให้เป็น
วันข้าราชการพลเรือน ด้วยมีความมุ่งหวังที่จะให้เป็นวันส�ำคัญของ
ข้าราชการที่จะได้พึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ท�ำงานรับใช้และพัฒนา
บ้านเมืองเพือ่ สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนโดยรวม โดยในวันส�ำคัญนี้
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจะทรงพระราชทาน
พระบรมราโชวาทให้แก่ข้าราชการพลเรือนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ด้วย
เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้นอ
้ มน�ำและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ วารสารสรรพากรฉบับเดือนเมษายนนีจ้ งึ ขอสรุปความหมายและ
ความส�ำคัญของข้าราชการพลเรือน รวมทัง้ ข้อควรปฏิบตั ทิ ขี่ า้ ราชการ
ควรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นระบบระเบียบ
มีวนิ ยั และธรรมจรรยา มาน�ำเสนอ เนือ่ งในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ทีเ่ วียนมาถึงอีกวาระหนึง่ ดังนี้
34

วารสารสรรพากร

ข้าราชการ หมายถึง คนที่ท�ำงานต่างพระเนตรพระกรรณพระมหากษัตริย์ใน
การบริ ห ารดู แ ลประชาชน และการที่ จ ะเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี นั้ น นอกจากเป็ น คนดี ข อง
สังคมและเป็นคนดีตามกฎหมายแล้ว ข้าราชการยังต้องถือปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและมี
จรรยา เพราะข้าราชการถือเป็นบุคคลที่ต้องท�ำหน้าที่ในการบริหารสาธารณะต่อประชาชน
โดยไม่ เ ลื อ กข้ า ง ต้ อ งน� ำ นโยบายของชาติ ม าปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล หลั ก ข้ อ หนึ่ ง
ทีข่ า้ ราชการต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นคือหลักคุณธรรม นัน่ หมายถึงข้าราชการ
ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยจรรยาข้าราชการนับแต่อดีตได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนที่เหมือนเป็นภาคก�ำกับหรือบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตาม ซึ่งมีทั้งการก�ำหนดบทลงโทษและการให้รางวัล ส�ำหรับปัจจุบันนี้มีแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องข้าราชการทีก่ ำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ซึ่งมีความส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก�ำหนด ในเรื่องการยึดมั่น
และยื น หยัด ท�ำในสิ่งที่ถูก ต้อ ง ซื่อ สัต ย์สุจริ ตและมี ความรั บผิ ดชอบ ปฏิ บั ติหน้าที่ ด้ ว ย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึง่ นอกจากหลักจรรยาข้าราชการทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ทีต่ อ้ งยึดถือในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว ยังให้สว่ นราชการก�ำหนดข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนัน้ ด้วย
ในโอกาสนี้วารสารสรรพากรขอน�ำค�ำสอนจากบทบรรยาย หัวข้อ “ธรรมะส�ำหรับ
ข้าราชการ” ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาน�ำเสนอเพื่อจะอธิบายว่า อะไรคือธรรมะ
ทีเ่ หมาะส�ำหรับข้าราชการ ข้าราชการคือใคร โดยสรุปได้วา่
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“...ข้าราชการนัน้ มี 2 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงการเป็นข้าแผ่นดิน ค�ำนี้
เป็นค�ำโบราณ  ข้าแผ่นดินมีหน้าทีร่ บั ใช้แผ่นดิน รับใช้ประเทศชาติ คุณธรรมทีจ่ ะต้องมีในฐานะ
ทีเ่ ป็นข้าแผ่นดินก็คอื ความขยันหมัน่ เพียร รับผิดชอบต่อการงาน อันนีเ้ ป็นธรรมดาของผูท้ เี่ ป็น
ข้ารับใช้ หรือผูท้ อี่ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา และคุณธรรมประการทีส่ อง คือ ความอดทนหรือขันติธรรม
เพราะว่าจะท�ำงานอะไรก็ตามย่อมต้องเจออุปสรรคอยูเ่ สมอ จึงต้องอดทนต่ออุปสรรค รวมทัง้
อดทนต่อถ้อยค�ำของผู้ที่เป็นเจ้านายด้วย การงานจึงจะส�ำเร็จได้ รวมทั้งข้าราชการต้องมี
เบญจธรรม คือ มีความขยันหมัน่ เพียรและความอดทน เป็นคุณธรรม ๒ ประการใหญ่ ส�ำหรับ
ผู้ที่เป็นข้าแผ่นดิน อย่างไรก็ตามข้าราชการยังมีอีกความหมายหนึ่งคือ เป็นกลไกรัฐ อันนี้
มองในแง่ของรัฐประศาสนศาสตร์ กลไกของรัฐ หมายถึง การเป็นผูท้ ที่ ำ� การแทนรัฐ จะท�ำการ
แทนรัฐหรือแผ่นดินก็ตาม ย่อมต้องมีอำ� นาจหรือได้รบั มอบอ�ำนาจจากรัฐให้ทำ� ภารกิจให้ลลุ ว่ ง
ไม่ว่าภารกิจนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ดังนั้น คุณธรรมที่ต้องมีในแง่นี้ ก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
เพราะว่าการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐก็ตาม การบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของประชาชนก็ตาม
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ เพราะหากอ� ำ นาจใช้ ไ ปในทางทุ จ ริ ต ก็ จ ะเกิ ด ผลเสี ย
ต่อประชาชน และท�ำให้ไม่สามารถปกป้องพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของแผ่นดินได้
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นอกจากความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ความเที่ยงธรรมก็เป็นคุณธรรมที่ส�ำคัญมาก
เพราะเมือ่ ข้าราชการได้รบั อ�ำนาจ หรือมีอำ� นาจท�ำการแทนรัฐ อ�ำนาจนัน้ ย่อมให้คณ
ุ ให้โทษแก่
ผูค้ นได้ ถ้าไม่มคี วามเทีย่ งธรรมแล้วก็สามารถท�ำให้คนสุจริตประสบความเดือดร้อน หรือท�ำให้
ผูท้ ที่ ำ� ผิดสามารถลอยนวลได้ หรือแผ่ขยายอิทธิพลได้อย่างกว้างขวาง คุณธรรมข้อนีโ้ ยงไปถึง
การไม่ลแุ ก่อำ� นาจ คนเราเมือ่ มีอำ� นาจ ง่ายมากทีจ่ ะลุแก่อำ� นาจ เพราะว่าเมือ่ มีอำ� นาจแล้วมักจะ
ลืมตัว จึงใช้อำ� นาจไปในทางทีผ่ ดิ เพราะถูกครอบง�ำด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง โลภ
โกรธ หลงนัน้ เป็นธรรมดาของมนุษย์ แต่ถา้ หากเราสามารถควบคุมหรือรูเ้ ท่าทันมัน มันก็ไม่อาจ
ครองจิตครองใจของเราได้ ท�ำให้เราไม่ลแุ ก่อำ� นาจได้งา่ ยๆ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาสามารถเรียกได้วา่
เบญจธรรมของข้าราชการ ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความเที่ยงธรรม และความไม่ลุแก่อ�ำนาจ ธรรมะทั้ง 5 ประการนี้เป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับ
ข้าราชการ เพราะช่วยให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นข้าแผ่นดินและกลไกรัฐได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้
ภารกิจของรัฐลุล่วงไปได้ นั่นคือ การปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดิน และช่วยให้ประชาชน
อยูเ่ ย็นเป็นสุข...”
แล้วพบกับข้อมูลดีๆ ทีว่ ารสารสรรพากรจะน�ำมาเสนอให้ทกุ ท่านกันอีกในฉบับต่อไป
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ท�ำให้มนุษย์ต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์
จากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกพบว่า ในช่วง 100 ปีทผ
ี่ า่ นมา อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลก
เพิม่ ขึน้ 0.5 องศาเซลเซียส โดยระบุวา่ กิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวการทีส่ ำ� คัญ
ที่ท�ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีการท�ำนายว่า อุณหภูมิโลกจะ
เพิม่ ขึน้ ระหว่าง 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 ซึง่
หากโลกก�ำลังร้อนขึ้นจริง เราจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
ความไม่แน่นอนของฤดูกาล ซึ่งท�ำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมาอีก
มากมาย เช่น การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ
ระบบนิเวศวิทยาเปลีย่ นไป ประชากรโลกกว่าหลายพันล้านคนต้องเผชิญกับ
ภาวะขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ อุปโภคบริโภค และเพือ่ ใช้ในการเกษตร อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบนั ยังมีการโต้แย้งระหว่างนักวิทยาศาสตร์กลุม่ ทีเ่ ห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
เกีย่ วกับสภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน...
สู่ภัยแล้ง
38

วารสารสรรพากร

โลกร้อนเกิดจากอะไร ?		
		
		
		

บางคนว่า โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจก		
บ้างก็ว่า โลกร้อน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บ้างก็ว่า โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ			
แล้วความจริง โลกร้อน เกิดจากอะไร ?		

ภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ
อากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศใกล้ผิวโลก หรือ
น�้ ำ ในมหาสมุ ท ร อั น เป็ น เหตุ ใ นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็นผลมาจากกิจกรรมในการด�ำเนินชีวติ ของ
มนุษย์ที่ท�ำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
เพิ่มสูงขึ้นจนก่อเกิดเป็นภาวะเรือนกระจก สาเหตุส�ำคัญ
ของวิกฤติการณ์โลกร้อนที่เราก�ำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างเห็นได้
ชัดเจน เช่น อากาศที่ร้อนจัด หรือหนาวจัด ที่เรียกกันว่า
ภูมิอากาศแบบสุดโต่ง น�้ำแข็งขั้วโลกละลาย หรือระดับ
น�้ ำ ทะเลสู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ต้ น เหตุ ข องพิ บั ติ ภั ย
ทางธรรมชาติ ม ากมาย ซึ่ ง เกี่ ย วพั น กั บ ความปกติ สุ ข ใน
การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์โดยตรง วิกฤติการณ์โลกร้อนที่
แผ่ขยายสร้างผลกระทบและความเสียหายไปทัว่ ทุกมุมโลก
อยู่ในขณะนี้ นับได้ว่าเป็นสถานการณ์อันเลวร้ายที่มนุษย์
ต้องเผชิญโดยยากจะหลีกเลีย่ งได้ วิกฤติการณ์โลกร้อนไม่ใช่
เรื่องที่จะละเลยได้อีกต่อไป เพราะสภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่
ท�ำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ฤดูกาลแปรผัน แต่ยังน�ำมาซึ่ง
โรคระบาดชนิดใหม่ พิบตั ภิ ยั ธรรมชาติทเี่ ราไม่คาดคิด ทัง้ พายุ
น�ำ้ ท่วมรุนแรง สึนามิ ดินถล่ม แผ่นดินไหว และภัยแล้ง		
ส�ำหรับภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจาก
ฝนแล้งและทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อย
กว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึง่ สามารถเกิดใน 2
ช่วงเวลา ได้แก่

1.
ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของ
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
จะมีปริมาณฝนลดลง เป็นล�ำดับ จนกระทัง่ เข้าสูฤ่ ดูฝนในช่วง
กลางเดือนพฤษภาคมของปีถดั ไป

2.
ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม จะมี ฝ นทิ้ ง ช่ ว งเกิ ด ขึ้ น ภั ย แล้ ง ลั ก ษณะนี้ จ ะ
เกิดขึน้ เฉพาะท้องถิน่ หรือบางบริเวณ บางครัง้ อาจครอบคลุม
พืน้ ทีเ่ ป็นบริเวณกว้างเกือบทัว่ ประเทศ
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ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน�ำ้ ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พืน้ ดินขาดความชุม่ ชืน้ พืชขาดน�ำ้ พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตทีไ่ ด้
มีคณ
ุ ภาพต�ำ่ รวมถึงปริมาณลดลง และมักเกิดในฤดูฝนทีฝ่ นทิง้ ช่วงเป็นเวลานาน จึงเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้

1.
ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร
ปศุสตั ว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจทัว่ ไป เช่น ราคาทีด่ นิ
ลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว พลังงาน อุตสาหกรรม ขนส่ง

2.
ด้านสิง่ แวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ตา่ งๆ ท�ำให้ขาดแคลน
น�้ำ เกิดโรคกับสัตว์ สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึง
ผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท�ำให้ระดับและปริมาณน�ำ้ ลดลง
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ลดลง ความเค็มของน�ำ้ เปลีย่ นแปลง ระดับน�ำ้ ใน
ดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน�้ำเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะ
ของดิน ไฟป่าเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสีย
ทัศนียภาพ เป็นต้น
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3.
ด้านสังคม เกิดความขัดแย้งในการใช้น�้ำและการจัดการ
คุณภาพชีวติ ลดลง

4.
ด้านสุขภาพ เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ซึง่ มาจาก
ภาวการณ์เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศอย่างสุดขัว้ คือ โซนหนึง่ ร้อน
แล้ง อีกโซนอาจเกิดฝนตกหนัก ล้วนมีผลต่อระบบนิเวศวิทยา
เช่น เมือ่ เกิดภัยแล้งมาก ๆ จนเมือ่ เกิดฝนตก น�ำ้ ท่วมขัง สัตว์ทมี่ ี
พาหะของโรคต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว ซึง่ รอเวลาในการวางไข่หรือแพร่
โรคจะระเบิดเชื้อโรคออกมาทันที โรคที่จะมากับสัตว์พวกนี้
ที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือ โรคไข้เลือดออก และโรค
ลิชมาเนีย เป็นต้น

ส�ำหรับแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีหลายแนวทาง ได้แก่

1.
จัดการวางแผนการใช้น�้ำที่ดี เช่น ในช่วงฤดูฝน ควรเตรียม
ภาชนะ บ่อ หรืออ่างเก็บน�้ำเพื่อรวบรวมน�้ำฝนไว้ใช้ในยาม
ขาดแคลน โดยการกักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้สว่ นตัว ควรจัดหาโอ่งน�ำ้
หรือภาชนะเก็บกักน�ำ้ ไว้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ส่วนการ
วางแผนเก็บกักน�้ำส�ำหรับส่วนรวม ควรจัดสร้างอ่างเก็บน�้ำ
หรือสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ เพือ่ เก็บน�ำ้ ไว้ใช้อย่างเพียงพอส�ำหรับ
การใช้ของชุมชน

2.
จัดหาน�ำ้ มาจากแหล่งอืน่ มาใช้โดยการส�ำรวจและขุดเจาะน�ำ้
ใต้ดินหรือน�้ำบาดาลมาใช้ นอกจากเพื่อบริโภคอุปโภคแล้ว
ยังใช้เพือ่ การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมด้วย

3.
น�ำน�ำ้ ทีใ่ ช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ เช่น น�ำ้ ทีน่ ำ� มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น

4.
การแปรสภาพน�ำ้ ทะเลเป็นน�ำ้ จืด วิธนี เี้ ป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนน�้ำจืดในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งติดชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งท�ำได้โดยการใช้วิธีการกลั่น แต่วิธีนี้จะต้องลงทุน
สูงกว่าการท�ำน�ำ้ จืดให้บริสทุ ธิถ์ งึ 4 เท่า

5.
การท�ำฝนเทียม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักใช้ในพื้นที่ฝนทิ้งช่วง
ในฤดูฝนและพืน้ ทีส่ ำ� คัญในการเพาะปลูก

6.
การใช้น้�ำอย่างประหยัด รู้จักใช้ปริมาณน�้ำอย่างเหมาะสม
ในแต่ละกิจกรรม เช่น รดน�ำ้ ด้วยเครือ่ งฉีดน�ำ้ สนาม ท่อ หรือถัง
เพือ่ ไม่ให้นำ�้ เสียเปล่า เป็นต้น

แนวโน้มของประเทศไทย กับภัยแล้งปี 2559
สถานการณ์ภมู อิ ากาศทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2559 จากรายงานสถานการณ์ลา่ สุดของทีป่ ระชุมสหประชาชาติ (UN) สรุปว่า
ประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไป ปรากฏการณ์เอลนิโญ หรือเอนโซ จะเปลีย่ นสถานะกลับมาเป็นกลาง ส่งผลให้ทวีปเอเชียมี
ฝนตกมากขึน้ ส�ำหรับในส่วนของไทย ได้มขี อ้ มูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตรรายงานว่า สถานการณ์ภยั แล้ง
จะไม่มีความรุนแรงเหมือนที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะรุนแรงเท่าปี 2540 โดยฝนจะตกตามปกติ แต่ช่วงก่อนเดือน
เมษายนประเทศไทยยังต้องรับมือกับภาวะภัยแล้งที่หนักและค่อนข้างรุนแรงพอสมควร จึงไม่อยากให้เกิดการชะล่าใจ
และเพื่อไม่ให้ตั้งอยู่บนความประมาท จึงขอให้ทุกฝ่ายทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้น�้ำอยู่เช่นเดิม เพราะไม่มีใครรู้ว่า
สถานการณ์ขา้ งหน้าจะมีอะไรเปลีย่ นแปลงอีกหรือไม่
ที่มาข้อมูล :
• ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
• กรมอุตุนิยมวิทยา
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ยิ่งให้...
ยิ่งได้

วารสารสรรพากรฉบับนีข้ อน�ำหนึง่ เรือ่ งราวดี ๆ ที่ได้รบั การ
ส่งต่อ หรือทีเ่ รียกกันว่า แชร์ตอ่ ๆ กันมา ในสังคมออนไลน์
ที่เป็นข่าวฮือฮากันไม่น้อยเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้กับ
ข่าวที่ว่า คุณรู้หรือไม่ว่าการบริจาคเลือดหรือโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย คุณจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษในการได้สิทธิ
รักษาพยาบาลฟรี ซึ่งประจวบเหมาะกับที่ช่วงนี้จะได้เห็นข่าว
ประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับการขอบริจาคโลหิตอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
เนื่ อ งจากมี ก ระแสข่ า วว่ า คลั ง เลื อ ดของสภากาชาดไทย
ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แม้ว่าในแต่ละวันจะมีผู้ใจบุญไปร่วมบริจาคมากแค่ไหน ก็ยัง
ไม่ เ พี ย งพออยู ่ ดี วั น นี้ ข อน� ำ ทุ ก ท่ า นมารู ้ จั ก กั บ ข้ อ ดี ห รื อ
ประโยชน์ของการบริจาคเลือดหรือบริจาคโลหิต รวมทั้งมา
รูจ้ กั และเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ในการได้สทิ ธิรกั ษาพยาบาลกัน
เป็นความรูเ้ พิม่ เติม ดังนี้

ข้อดีและประโยชน์ขอ้ ที่ 1 ท�ำให้สขุ ภาพแข็งแรง
เพราะการบริจาคเลือด เป็นการเอาเลือดส่วนเกินของร่างกาย
ออกไปประมาณ 7% ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย
โดยก่ อ นบริ จ าคจะมี ก ารพิ จ ารณาจากน�้ ำ หนั ก ตั ว ของผู ้
ให้บริจาคก่อน ดังนั้น เลือดที่เสียไปจะไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ตรงกันข้ามกลับกระตุน้ ให้ ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิต
ใหม่ขึ้นมาแทน ระบบไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้น ท�ำให้
ร่างกายแข็งแรงตามมา
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ข้อดีและประโยชน์ขอ้ ที่ 2 ท�ำให้หนุ่ ดี เพรียวลม
ผิวพรรณเปล่งปลัง่
โดยบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการบริจาคเลือด
จะท�ำให้อว้ นขึน้ ท�ำให้สาว ๆ ไม่คอ่ ยกล้าบริจาค แต่จากข้อมูล
ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ การบริจาค
เลือดไม่ได้ท�ำให้อ้วน แต่กลับท�ำให้ผู้บริจาคมีรูปร่างที่ดี
ขึ้นด้วยซ�้ำไป นอกจากนี้เลือดใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นรวมทั้งการ
ไหลเวียนของเลือดทีด่ ขี นึ้ จะช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ มีนำ�้
มีนวล และยังช่วยให้หน้าใสขึน้ ด้วย

ข้อดีและประโยชน์ข้อที่ 3 ท�ำให้ลดความเสี่ยง
ทีจ่ ะเป็นมะเร็งได้ดว้ ย
โดยสถาบันคาโรลินสกา สตอคโฮล์ม สวีเดน ได้ศกึ ษาข้อมูล
จากผู้บริจาคเลือดชาวสวีเดน และเดนมาร์ก พบว่า การ
บริจาคเลือดช่วยลดความเสีย่ งจากมะเร็งได้หลายชนิด เช่น
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร
ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในรายที่มีธาตุเหล็ก
ในร่างกายมากเกินไป มีผลต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
อุดตันหรือมะเร็งบางชนิด การบริจาคเลือดจะช่วยลดปริมาณ
ธาตุเหล็กส่วนเกินเหล่านัน้ ออกไปได้ และทีเ่ ซอร์ไพร์สสุด ๆ
เลยก็คอื ยิง่ เราบริจาคเลือดบ่อยเท่าไหร่ ความเสีย่ งโรคมะเร็ง
จะลดลงมากเท่านั้น โดยเฉพาะในเพศชาย แต่ความถี่ของ
การบริจาคเลือดระบุไว้ว่า เพศชายสามารถบริจาคได้ทุก
3 เดือนและเพศหญิงทุก 6 เดือน เท่านัน้ เพราะถ้าบริจาค
ทุกเดือนร่างกายจะรับไม่ไหว				

ข้อดีและประโยชน์พเิ ศษข้อที่ 4 ส�ำหรับผูบ้ ริจาค
โลหิตในเรือ่ งการรักษาพยาบาล
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ฮื อ ฮาอยู ่ ใ นช่ ว งนี้ และอาจจะเป็ น เรื่ อ งที่
หลายคนยังไม่รู้ โดย				
1. ผูบ้ ริจาคโลหิต 7 ครัง้ ขึน้ ไป ในกรณีเป็นผูป้ ว่ ยในของ
โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา จะได้สิทธิเสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
สามัญ และกรณีถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร
จะเสียเพียงกึง่ หนึง่ ของอัตราทีก่ ำ� หนด

2. ผูบ้ ริจาคโลหิต 24 ครัง้ ขึน้ ไป ในกรณีเป็นผูป้ ว่ ยในของ
โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภท
ผูป้ ว่ ยสามัญ และถ้าอยูห่ อ้ งพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร
จะเสียเพียงกึง่ หนึง่ ของอัตราทีก่ ำ� หนด 			
ทั้ ง นี้ สิ ท ธิ นี้ ใ ช้ ไ ด้ เ ฉพาะผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
การรักษาพยาบาลอื่นใด เช่น ประกันสังคมหรือสิทธิ
ข้าราชการ และได้เข้ารับการรักษาเป็นผูป้ ว่ ยในเท่านัน้
ส�ำหรับขัน้ ตอนและเงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริจาคโลหิตต้องเป็นผูป้ ว่ ยในเท่านัน้
2. ให้ญาตินำ� บัตรประจ�ำตัวของผูบ้ ริจาคโลหิต มาขอหนังสือ
รับรองได้ทศี่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนน
อังรีดนู งั ต์ (กรุงเทพ) ชัน้ 1 งานสารบรรณในวันเวลาราชการ
ส�ำหรับต่างจังหวัด ติดต่อขอรับใบรับรองได้ทภี่ าคบริการโลหิต
แห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต (ต่างจังหวัด)
ในวันเวลาราชการ และ
3. หนังสือรับรองน�ำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็น
ครั้ง ๆ ไป 				
ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้คงไม่มีใครต้องการที่จะพลัดพราก
จากบุคคลที่ตนเองรักในเวลาที่ยังไม่สมควร ถ้ามีบุคคล
ในครอบครัวประสบอุบตั เิ หตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคทีต่ อ้ งการ
ใช้โลหิต หากไม่มีผู้บริจาคโลหิตช่วยเห`ลือ เขาก็คงต้อง
ตายจากไปเพราะขาดโลหิต และไม่มีใครช่วยเหลือเลย
การบริจาคโลหิตจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญและจ�ำเป็นจะต้องช่วยกัน
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อส�ำรองไว้ใช้กับเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยที่ยังรอรับการ
ช่วยต่ออายุให้ชีวิตและที่ก�ำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่
ซึง่ การบริจาคโลหิตนัน้ นอกจากจะท�ำให้เกิดความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้เสียสละโลหิตในร่างกายของตนเอง ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
มหาศาลแก่ผู้อื่นที่ได้รับโลหิตจากเราแล้ว จะเห็นได้ว่า
เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้อย่างเดียว แต่เรายังได้เป็นผู้รับด้วย
เช่นกัน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผูบ้ ริจาค
โลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101
ที่มาข้อมูล : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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เข้าสูช่ ว่ งฤดูรอ้ นกันอีกปีแล้วนะครับกับเดือนเมษายน ซึง่ เป็นเดือนทีม่ วี นั หยุด
ที่ท่านผู้อ่านจะสามารถวางแผนไปพักผ่อนหลังจากที่ท�ำงานหนักมาตั้งแต่เมื่อปี
ทีแ่ ล้ว อย่างเช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึง่ อาจมีหลายท่านทีค่ งอยากไปพักผ่อน
หย่อนใจริมชายหาด นั่งเก้าอี้ผ้าใบมองวิวทะเลฟังเสียงคลื่นซัดชายฝั่ง แต่ทะเล
ทางภาคใต้กจ็ ะไกลไป จะไปพัทยา บางแสน ชะอ�ำ ก็ไปมาบ่อยแล้ว ผมจึงหาทางเลือก
ใหม่ ๆ ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ลองพิจารณาดู ซึง่ “เกาะกูด” ก็นา่ จะเป็นตัวเลือกทีต่ อบโจทย์
ส�ำหรับทริปในครัง้ นี้ โดยเกาะกูดเป็นเกาะหนึง่ ทีอ่ ยู่ในจังหวัดตราด ใช้เวลาเดินทาง
โดยขับรถจากกรุงเทพฯ ประมาณ 4 ชัว่ โมง จากนัน้ นัง่ เรือข้ามมาทีเ่ กาะอีกประมาณ
90 นาที ท่านก็จะได้พบกับน�ำ้ ทะเลใส ทีส่ ามารถเล่นน�ำ้ ไปพร้อม ๆ กับฝูงปลานานา
ชนิดว่ายอยูร่ อบตัวเรา สมกับฉายา “อันดามันตะวันออก” จริง ๆ ซึง่ เพียงแค่ลอง
นึกภาพตามก็นา่ สนุกและมีความสุขกับการพักผ่อนในทริปนีแ้ ล้วสินะครับ
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อย่างทีก่ ล่าวข้างต้นไว้แล้วว่า เกาะกูดเป็นเกาะซึง่ เป็นอ�ำเภอ
หนึ่งในจังหวัดตราด มีระยะทางไกลจากชายฝั่งราว 80
กิโลเมตร และเป็นเกาะสุดท้ายทางทะเลตะวันออก จึงอาจจะ
ยังไม่เจริญมากนัก ถ้าเทียบกับเกาะช้างทีอ่ ยูใ่ กล้ฝง่ั มากกว่า
แต่ ก็ยัง ส่ ง ผลดี ใ นเรื่ อ งของความสวยงามทางธรรมชาติ
ไม่วา่ จะเป็นชายหาดต่าง ๆ อย่าง อ่าวพร้าว อ่าวคลองยายกี๋
อ่าวน้อย ที่ยังคงความใสของน�้ำทะเล และเห็นฝูงปลา
แหวกว่ายอยู่ใกล้ชายฝั่ง นอกจากนั้นยังมีน�้ำตกคลองเจ้า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาทีเ่ กาะกูดอีกด้วย แต่การมาเกาะกูดในครัง้ นีถ้ อื เป็นครัง้ ที่ 3
ของผม ดังนั้น ผมจึงคิดว่า อยากใช้เวลาที่มีอยู่พักผ่อน
ให้เต็มที่ กิจกรรมที่ผมเลือกท�ำก็มีเพียงแค่ เล่นน�้ำทะเล
พายเรือคายัค และนอนฟังเสียงคลื่นริมชายหาดอ่าวน้อย
ซึ่งท�ำให้ผมรู้สึกว่าเพียงแค่นี้ ก็ท�ำให้เรารีเฟรชตัวเองและ
มีพลังพร้อมทีจ่ ะกลับไปใช้ชวี ติ ในเมืองกรุงอีกครัง้ หนึง่

ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ด้ ม าเกาะกู ด ในครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ ผ มมี
ความคิดหนึง่ เกิดขึน้ ว่า เมือ่ เรามีอายุมากขึน้ มีหน้าทีก่ ารงาน
ต้องรับผิดชอบ มีเวลาว่างได้ไปท่องเที่ยวน้อยลง จนท�ำให้
เมื่อมีเวลาที่เราได้โอกาสไปท่องเที่ยว ก็อยากจะตักตวงมัน
ให้เต็มที่ โดยทีไ่ ม่อยากท�ำให้ตวั เองต้องเหนือ่ ยและเสียเวลา
กับการเดินทางระหว่างทริปนัน้ ๆ อีกแล้ว ดังนัน้ การอยูก่ บั
ตัวเองจึงเป็นสิง่ ทีด่ ี เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ทบทวนตัวเองในเรือ่ งต่าง ๆ
และน�ำมาปรับปรุงในการใช้ชีวิต และเป็นคนที่มีคุณภาพ
ยิง่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต
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