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     เวลาได้เดินทางมาถึงเดือนสิงหาคมแล้ว
ส�ำหรับในเดือนนีม้ วี นั ส�ำคัญของไทยเราอยูห่ ลายวัน หนึง่ ใน
วันส�ำคัญนั้นคือ วัน แม่แ ห่งชาติ ที่ถือเป็นวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
ที่รัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนไทยทุกคนจะได้
พร้อมใจกันที่จะจัดงานรัฐพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสดุดี
พระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ นั บ เป็ น อี ก วั น ที่ ค นไทยทั้ ง แผ่ น ดิ น รวมทั้ง
คนไทยที่ อ ยู ่ แ ดนไกลทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกจะรวมพลั ง กั น แสดง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ โดยพร้อมเพรียงกัน เหมือน
ดังเช่นทุกปี นอกจากนั้นในเดือนนี้ยังมีวันส�ำคัญอื่นอีก
ได้แก่ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีที่จะถือเป็นวันระลึกถึง
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย หรือที่เรียกกันว่า วันรพี และ
วันระลึกถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจะตรง
กับวันที่ 16 สิงหาคม รวมทั้งมีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ที่ก�ำหนดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันส�ำคัญของ
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยด้วยเช่นกัน

วารสารสรรพากรฉบับสิงหาคม 2559 นี้ ได้นำ� บทความ
คุณภาพเรื่องของมาตรการภาษีส�ำหรับรายจ่ายเพื่อสนับสนุน
การลงทุนในประเทศมาน�ำเสนอในฉบับนี้ด้วยเพื่อให้สอดรับกับ
ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุน และเมื่อผ่านพ้น
เดื อ นนี้ ไ ปก็ จ ะเข้ า สู ่ เ ดื อ นกั น ยายนซึ่ ง เป็ น เดื อ นสุ ด ท้ า ยของ
ปีงบประมาณส�ำหรับในทางราชการ โดยในวันที่ 2 กันยายน
ที่ จ ะมาถึ ง ถื อ เป็ น วั น ส� ำ คั ญ และเป็ น วั น ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
กรมสรรพากร เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร
ซึ่ ง ในปี 2559 นี้ จ ะเป็ น ปี ที่ ก รมสรรพากรครบรอบวั น คล้ า ย
วันสถาปนาปีที่ 101 แล้ว ส�ำหรับวันเวลาที่ผ่าน ทีมงานวารสาร
สรรพากรขอเป็นก�ำลังใจและขอบคุณพี่น้องชาวกรมสรรพากร
ทุกคนก็ยังคงเดินหน้าท�ำหน้าที่ปกปักษ์รักษาประโยชน์ของ
แผ่นดินและด�ำรงไว้ซึ่งหน้าที่ของข้าราชการอย่างเข้มแข็งด้วย
ความมุ่งมั่นต่อไปด้วยค่ะ
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การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2559
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2559 โดย
เป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดท�ำตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Site Visit
กรมสรรพากร
นายประสงค์ พู น ธเนศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร พร้อม
คณะผู้บริหารฯให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจ�ำปี พ.ศ.2559
จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึง่ เดินทางมาตรวจประเมินฯ (Site Visit)
ในโอกาสที่ ก รมสรรพากรได้ ผ ่ า นการประเมิ น ในรอบที่ 2
การพิจารณารายงานผลการด�ำเนินการพัฒนาองค์การ ส�ำหรับ
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทรางวัลด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้อง
พระอุเทน 5 กรมสรรพากร
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เสวนาพิเศษ “เตรียมพร้อมก่อนเข้าสูย่ คุ Digital Economy กับ ระบบ National
e-Payment”
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
ประกอบด้วย นายเจน น�ำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการเหรัญญิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ
สมาคมธนาคารไทย ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ยุค Digital Economy กับ
ระบบ National e-Payment” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งส�ำคัญของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ e-Payment ให้พร้อมเดินหน้าได้
อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2560 โดยมีผบู้ ริหาร
สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ได้ถ่ายทอด
การเสวนาดังกล่าวผ่านระบบ TelePresence ไปยังส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ในพืน้ ทีเ่ ข้ารับฟังพร้อมกันด้วยเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร โดยหลังจบ
การเสวนา ได้รว่ มกันแถลงข่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไทย เร่งปรับตัวให้พร้อม
เข้าสู่ระบบ e-Payment เพราะทั้งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ณ ห้อง
พระอุเทน 2 กรมสรรพากร

อธิ บ ดี ก รมสรรพากรให้ สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษ
"การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพงานบริ ก าร
ภาครัฐ" ในรายการเดินหน้าประเทศไทย
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์
พิเศษในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เรื่อง "การปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพงานบริ ก ารภาครั ฐ " โดยท� ำ การบั น ทึ ก เทป
เมื่ อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ กรมสรรพากร ซึ่ ง ได้
ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น.
ในรายการเดิ น หน้ า ประเทศไทย ทางโทรทั ศ น์ ร วมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
THE CORNER
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ถวายเทียนเนือ่ งในเทศกาลเข้าพรรษา
ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา
เนือ่ งในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2559 โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์ กรมสรรพากร

สัมมนา "การเพิม่ ประสิทธิภาพของผูป้ ระกอบการ
ที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว"
นางสาวชู จิ ต ต์ ธนภั ณ ฑ์ ภ าดา ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการ
สัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว" ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการในระบบ VRT เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจและปฏิบัติการจัดท�ำเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์
ในการคื น ภาษี ใ ห้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว
ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร
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รองอธิบดีฯ รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด จากพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�ำปี 2559
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

กรมสรรพากรร่ ว มแสดงความยิ น ดี
กรมศุลกากร ครบรอบปีที่ 142
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
เป็นผู้แทนกรมสรรพากรแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบปีที่ 142 และร่วมบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาค ณ กรมศุลกากร
กรุงเทพฯ
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ดร. เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ

มาตรการภาษี
ส�ำหรับรายจ่ายเพือ่ สนับสนุน
การลงทุนในประเทศ

เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนในประเทศและกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศระยะสัน้ ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ซึง่ จะ
ส่งผลให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาว กรณีดงั กล่าว กรมสรรพากร
จึ ง ได้ อ อกกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น มาตรการของ
รัฐบาลดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
22 เมษายน พ.ศ. 2559 และประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)
เรื่ อ ง ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ส� ำ หรั บ เงิ น ได้ ที่
ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง
ขยายออก หรือท�ำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ ใช่เป็น
การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5)
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270)ฯ
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ มีผลใช้บังคับ
เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 (การลงทุ น
หรือการต่อเติมฯ)
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หลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับ มีค�ำถามจ�ำนวนมากเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว เช่น ใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ รายจ่ายตามกฎหมายที่จะน�ำมาหักในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล มีวิธีใช้อย่างไร และกรณีผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้ว ต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของกฎหมาย จะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการท�ำความเข้าใจ ขอแยกพิจารณา ดังนี้
1

ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1.2 บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
และไม่น�ำทรัพย์สินตาม 2. ไปใช้ในกิจการดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

1.3 บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

และน�ำทรัพย์สินตาม 2. ไปใช้ในโครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์ตามโครงการดังกล่าว

2

ทรัพย์สินที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บุคคลตาม 1. จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส�ำหรับ

เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท�ำให้ดีขึ้น
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) ดังนี้

2.1 เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวม

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ที่มิใช่ได้มาเพื่อน�ำออกให้เช่า

2.4 อาคารถาวร (ไม่รวมที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
ทั้งนี้ ทรัพย์สินตาม 2.1 ถึง 2.4 ต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (เป็นทรัพย์สินใหม่)
2. ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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3. ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะตาม 2.3
4. ไม่เป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ นัน้ ตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

5. ไม่เป็นทรัพย์สินที่น�ำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการน�ำไปใช้ในโครงการตาม
มาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนทีย่ งั ไม่มกี ารลงทุนจริงและเลือกทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิประโยชน์
ตามโครงการดังกล่าว

6. ต้องเป็นเงินได้ที่ได้จ่ายไปในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และต้องมีเอกสารหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษี เช็คหรือหลักฐาน
แสดงการโอนเงิน เป็นต้น ประกอบ

7. กรณีทรัพย์สินตาม 2.1 - 2.3 (เช่น เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ เป็นต้น)

ต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะ
ท�ำนองเดียวกัน เป็นต้น ที่ได้กระท�ำตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8. กรณีทรัพย์สินตาม 2.4 (อาคารถาวร ไม่รวมที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
แยกพิจารณาได้ดังนี้

8.1 กรณีต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร ต้องยืน่ ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือ  

8.2 กรณีไม่ได้ยนื่ ขอรับใบอนุญาตตาม 8.1 และการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารกระท�ำได้

โดยการแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ทั้ ง นี้ ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือ

8.3 กรณีที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 จะต้องเกิดจากสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะ
ท�ำนองเดียวกันทีไ่ ด้กระท�ำตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิบดีก รมสรรพากร เกี่ ยวกั บภาษี เ งิ นได้ (ฉบั บที่ 270)ฯ ลงวั นที่
28 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
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ผูป้ ระกอบการจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานตาม 7. และ 8. เพือ่ น�ำมากรอกแสดงในรายงานแสดงรายละเอียด
ของทรัพย์สินตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ก�ำหนด และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วย
3

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท�ำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) ตามกฎหมาย มาหักเป็นรายจ่าย
ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ 2 กรณี ดังนี้

3.1 กรณีแรก มีสทิ ธิหกั ค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ นัน้ ได้ตามอัตราและระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ไว้ตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145)
พ.ศ. 2527 ได้ปกติ (หักรายจ่ายเท่าแรก) และ

3.2 กรณีที่สอง มีสิทธิหักเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติมฯ ได้ 1 เท่า หรือจ�ำนวนร้อยละร้อย
ของรายจ่ายตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง โดยให้เฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวในจ�ำนวนเท่าๆ กันในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามประเภทของทรัพย์สินตามที่ก�ำหนดในข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ก�ำหนด (หักรายจ่ายเท่าที่สอง) ได้แก่

ประเภทของทรัพย์สิน

จ�ำนวนรอบระยะเวลาบัญชี

เครือ่ งจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
เครือ่ งตกแต่ง และเฟอร์นเิ จอร์

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร (ไม่รวม
รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
ทีม่ ใิ ช่ได้มาเพือ่ น�ำออกให้เช่า)

5

อาคารถาวร (ไม่รวมทีด่ นิ และอาคารถาวรทีใ่ ช้อยูอ่ าศัย)

20
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ข้อควรพิจารณา เนื่องจากวิธีการค�ำนวณระยะเวลาการหักรายจ่ายตาม 3.2 กฎหมายก�ำหนดให้เฉลี่ย
รายจ่ายในจ�ำนวนเท่าๆ กันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี กรณีจึงไม่สอดคล้องกับวิธีการค�ำนวณระยะเวลาการหักค่า
สึกหรอและค่าเสือ่ มราคาตามมาตรา 65 ตรี (2) และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดและด้วยความรอบครอบว่า ทรัพย์สินที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์มีวิธีการค�ำนวณ
ระยะเวลาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา และหักรายจ่ายตามมาตรการภาษีเพื่อการลงทุน อย่างไร ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์และความถูกต้องในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

4

การเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิประโยชน์ตามกฎหมาย ให้เริม่ ใช้สทิ ธิยกเว้นตัง้ แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 โดยให้ใช้สิทธิต่อเนื่องกันตามจ�ำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรฯ ก�ำหนด
อย่างไรก็ตาม กรณีผปู้ ระกอบการทีน่ ำ� ทรัพย์สนิ ไปใช้ในโครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เริ่มใช้สิทธิยกเว้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชี
ที่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนสิ้นสุดลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ให้เริ่มใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อโครงการตามมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยให้ใช้
สิทธิต่อเนื่องกันตามจ�ำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ก�ำหนด
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5

การสิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แยกได้ 2 กรณี ดังนี้

5.1 กรณีผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไปแล้ว ต่อมาไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่กฎหมายทั้งสองฉบับก�ำหนดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้ใช้สิทธิไป ผู้ประกอบการจึงต้องด�ำเนินการ
ปรับปรุงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลย้อนหลังในรอบระยะเวลาบัญชีทไี่ ด้ใช้สทิ ธิดงั กล่าว

5.2 กรณีตาม 5.1 ไม่ใช้กับกรณีที่มีการขายทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินถูกท�ำลาย สูญหาย หรือสิ้นสภาพ

ให้สทิ ธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลดังกล่าวสิน้ สุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีทไี่ ด้ขาย ท�ำลาย
สูญหาย หรือสิ้นสภาพซึ่งทรัพย์สินนั้น

สรุป

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นใช้กบั ผูป้ ระกอบการ
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
เป็ น จ� ำ นวนมาก และมี ร ายละเอี ย ดของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์
หลายประการ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารค� ำ นวณ
ก�ำไรสุทธิเพือ
่ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในรอบระยะ
เวลาบัญชีที่ ใช้สิทธิประโยชน์มีความถูกต้อง
ผูป้ ระกอบการจึงต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
กฎหมายอย่างละเอียดก่อนใช้สิทธิประโยชน์
ดังกล่าว  

THE CORNER
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

ก้าวใหม่..ประเทศไทย 4.0
ในช่ ว งหลายเดื อ นที่ ผ ่ า นมามี ป ระเด็ น เศรษฐกิ จ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจคื อ
“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand Economy 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญที่รัฐบาล
จะผลั ก ดั น เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ พั ฒ นามากขึ้ น กว่ า ในปั จ จุ บั น
แต่ “เวอร์ชัน” ใหม่ของประเทศไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?
ในระยะเวลาหลายสิบปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทย
ผ่ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มาแล้ ว 3 ช่ ว งส� ำ คั ญ คื อ
“ประเทศไทย 1.0” เราพัฒนาประเทศบนฐานรายได้
ภาคเกษตรเป็ น หลั ก ใช้ ท รั พ ยากรเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ ส่วนในระยะต่อมาคือ “ประเทศไทย 2.0”
เป็นการพัฒนาประเทศโดยใช้อตุ สาหกรรมเบา มีการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
ท�ำให้สามารถยกระดับจากประเทศรายได้ต�่ำขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลาง ส่วนในช่วงของประเทศไทย 3.0
ประเทศไทยเร่งรัดการผลิตโดยใช้อุตสาหกรรมหนัก
เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในช่วงนี้เศรษฐกิจมีการขยายตัว
มากอย่างต่อเนื่อง
แต่ปัญหาก็คือ การผลิตโดยใช้เครื่องจักรหนัก
และแรงงานเข้มข้น ยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ประเทศ
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  ไม่สามารถพัฒนา
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ตั ว เองไปสู ่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง เนื่ อ งจากต้ อ ง
พึ่งพาต่างชาติมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังท�ำให้
เกิ ด การเหลื่ อ มล�้ ำ ของความมั่ ง คั่ ง อ� ำ นาจ และ
โอกาสมากมาย จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนผ่านสู่
ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ที่ถึงเวลาแล้ว
ทีป่ ระเทศไทยต้องปรับเปลีย่ นตัวเอง และสร้างความ
สมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในประเทศไทย 4.0 คือ
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นการขับเคลือ่ น
ระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เน้นการใช้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
"Thailand 4.0" ประกอบด้วย 2 แนวคิดส�ำคัญ คือ
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from
Within) และการเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ภายในกั บ
เศรษฐกิจโลก (Connect to the World)

การสร้างความเข้มแข็งจากภายในนัน้ มีกลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก อยู ่ 3 ตั ว คื อ การยกระดั บ
นวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของ
ทุกภาคส่วนในประเทศ การสร้างสังคมทีม่ จี ติ วิญญาณ
ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven
Proposition) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่าย (Community Driven Proposition) ซึ่งทั้ง 3
กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน
เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายใน
ประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยงภายนอก
(Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินควบคู่
กันไป
สิง่ ทีร่ ฐั บาลคาดหวังไว้กค็ อื การทีป่ ระเทศไทย
สามารถสร้างและส่งออกเทคโนโลยีของตัวเองได้ โดย
มีเป้าหมายอยูท่ ี่ 5 อุตสาหกรรมทีเ่ รามีองค์ความรู้ และ
ศักยภาพทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดได้ ได้แก่ กลุม่ อุตสาหกรรม
อาหาร เกษตร และ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Food,
Agriculture & Bio-tech) กลุม่ อุตสาหกรรมสาธารณสุข
สุ ข ภาพ และ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (HeaIth,
Wellness & Bio-Medical) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์
อั จ ฉริ ย ะ หุ ่ น ยนต์ และ ระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices Robotics
& Mechatronics) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนา
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital
& Embedded Technology) กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าการบริการ (Creative,
Culture & High Value Service)
เพื่อให้เห็นภาพ "Thailand 4.0" ชัดเจนยิ่งขึ้น
วีดิทัศน์ Animation ชุดนี้ได้น�ำเสนอเรื่อง “Thailand
4.0” ให้สามารถเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น   

"Thailand 4.0" จะน�ำพาประเทศไทย
ของเราให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนได้ก็ยังต้องได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินภาษีของท่านใน
การขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูเ่ ป้าหมาย
ดังกล่าวด้วย ดังนั้น ท่านมีส่วนช่วย
พัฒนาประเทศไทยได้งา่ ย ๆ ด้วยการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน วันนี้
เรามาช่ ว ยกั น พั ฒ นาประเทศไทย
ด้วยการท�ำหน้าที่พลเมืองดีที่เสียภาษี
ถูกต้องกันนะคะ

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637748
2. www.thairath.co.th/content/613903
3. www.thansettakij.com/2016/04/30/48324
4. Facebook ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee
5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

มาตรการภาษีสนับสนุนวิสาหกิจ

เพือ่ สังคม

การด�ำเนินธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อ คุณสมบัติในการเป็น “วิสาหกิจเพือ่ สังคม”
มุ่งแสวงหาผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ซึ่ง มีดงั ต่อไปนี้
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จะอยูท่ กี่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ต้ อ งเป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายไทย
หรือผู้บริหารงาน แต่ส�ำหรับบางธุรกิจน�ำ
ผลตอบแทนที่ได้คนื กลับสูช่ มุ ชน เพือ่ ต้องการ
ต้องมีค�ำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ในชื่อบริษัท
ยกระดับสังคมให้ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ กิจการทีท่ ำ� ประโยชน์
ต้องได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริม
แก่คนในชุมชน การสร้างงาน การช่วยเหลือ
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
สังคมและได้ให้ความส�ำคัญกับผู้ประกอบการ
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
กลุ่มนี้ โดยเรียกว่า “ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เพื่อสังคม” Social Enterprise
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของวิสาหกิจเพื่อ
วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัทหรือ สังคม มี 2 กรณี คือ

1
2
3
4

ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การ
ผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ โดยมุ่งส่งเสริม
การจ้างงานในท้องถิ่นที่มีวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือ
มีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่
การสร้างก�ำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้
จะต้องน�ำผลก�ำไรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการ
หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ
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1

กรณีน�ำผลก�ำไรสุทธิ 100% ไปใช้เพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคม :

ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิของ
วิสาหกิจเพือ่ สังคมทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่ ทีไ่ ด้นำ� ผลก�ำไรทัง้ หมดใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพือ่
ประโยชน์ของเกษตรกร ผูย้ ากจน คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
หรือใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอื่น ๆ โดยไม่จ่าย
เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก�ำไร และเงินอื่น ๆ ที่ก�ำหนด

จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วน เพื่อสนับสนุน
การท�ำธุรกิจเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น

2

กรณีน�ำผลก�ำไรสุทธิ 70% ไปใช้เพื่อสังคม และ
น�ำผลก�ำไรสุทธิ 30% ไปใช้เพื่อการอื่น

ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม :

ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม :

ผู้ประกอบการที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
จะได้รับสิทธิหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมตามจ�ำนวนที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้นสามัญ
ของวิสาหกิจเพือ่ สังคมไว้จนกว่าบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลนั้นหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเลิกกิจการ

ผู้ประกอบการที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
จะได้รับสิทธิหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมตามจ�ำนวนที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้นสามัญ
ของวิสาหกิจเพือ่ สังคมไว้จนกว่าบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลนั้นหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเลิกกิจการ

และได้รับสิทธิหักรายจ่ายเงินที่มอบให้ หรือ
ทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมน�ำไปใช้ในกิจการ
หรือใช้เพือ่ ประโยชน์ของสังคม โดยไม่มคี า่ ตอบแทนตาม
จ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของก�ำไรสุทธิก่อน
หักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

และได้รับสิทธิหักรายจ่ายเงินที่มอบให้ หรือ
ทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมน�ำไปใช้ในกิจการ
หรือใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่มีค่าตอบแทน
ตามจ� ำ นวนที่ จ ่ า ยจริ ง แต่ เ มื่ อ รวมกั บ รายจ่ า ยเพื่ อ
การกุ ศ ลสาธารณะแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 2 ของ
ก�ำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

การท�ำธุรกิจเพือ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในสังคม และการค�ำนึงถึงคนส่วนใหญ่
ในสังคมมากกว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียวน�ำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
อ้างอิง :
www.mof.go.th/home/Press_release/News2016/037.pdf
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สำ�นักวิชาการแผนภาษี

เรียงร้อย 100 ปี

ภาษีอากรไทย
ตอน ภาษีสรรพากรกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย

นอกจากการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินไทยระหว่างเกิดวิกฤติการเงินและ
วิกฤติเศรษฐกิจ  ในประเทศไทยแล้ว ภาษีสรรพากรยังได้มบี ทบาทในการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินไทยผ่านแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึง่ แบ่งเป็นระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 (2547 - 2551) เป็นแผนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย     

ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยและ
การก�ำหนดนโยบายสถาบันการเงินในช่วงปี 2547 - 2551 โดยมีมาตรการหลัก 3 มาตรการ ประกอบด้วย

1
2
3

มาตรการส่งเสริมการให้บริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึง
มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน
มาตรการดูแลผูบ้ ริโภค

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (2553 - 2557) เป็นการด�ำเนินการต่อเนือ่ งจาก

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 โดยมีระยะเวลาการด�ำเนินนโยบายระหว่างปี 2553 - 2557 และ
มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ
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1
2
3

การลดต้นทุนของระบบ
การส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
การส่งเสริมโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน

มาตรการหลักประการหนึง่ ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น คือ
การสนับสนุนการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และจากขอบเขตธุรกิจที่กว้างขวางและเกื้อหนุน
ซึง่ กันและกัน (Economy  of  Scope) รวมทัง้ เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงินไทย
โดยกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นี้ ประกอบด้วย

1
2
3
4

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน
ส�ำหรับผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการทีส่ ถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันการเงิน ส�ำหรับ
เงินได้พึงประเมิน รายรับ หรือการกระท�ำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน
ควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันการเงิน ส�ำหรับมูลค่า
ของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท�ำตราสารทีเ่ กิดขึน้ หรือเนือ่ งมาจากการทีส่ ถาบันการเงินโอนกิจการ
บางส่วนให้แก่กนั
การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและการลดเหลือค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและ
การจ�ำนองห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเหลือร้อยละ 0.01 ซึง่ กรมสรรพากรได้ขอความร่วมมือ
จากกรมทีด่ นิ ในการด�ำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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นอกจากนัน้ ยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่บริษทั ซึง่ เป็นบริษทั เดิมอันได้ควบเข้ากัน หรือเป็นผูโ้ อน
กิจการและจดทะเบียนเลิกในกรณีที่ได้มีการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันระหว่างบริษัทซึ่งประกอบ
ธุรกิจประกันชีวติ ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ส�ำหรับเงินได้
ทีเ่ ป็นเงินส�ำรองตามมาตรา 65 ตรี (1) (ก) (ข) หรือ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องน�ำมารวมค�ำนวณเป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีทคี่ วบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั ด้วย
ตัวอย่างการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เช่น

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
20

ก่อนควบหรือโอนกิจการ

หลังควบหรือโอนกิจการ

บริษทั เงินทุนทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั เงินทุนไทยเพิม่ ทรัพย์ จ�ำกัด

ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เงินทุนเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั เงินทุนรัตนทุน จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เงินทุนสินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั เงินทุนบัวหลวง จ�ำกัด

ธนาคารสินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั คือ ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารเอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) เพือ่ รายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เงินทุนจีอี เอเซียไฟแนนซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารจีอี มันนี่ เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ�ำกัด

ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ำกัด
และบริษทั เงินทุนบุคคลัภย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน)
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ส�ำหรับการลดต้นทุนของระบบตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 อันรวมถึงต้นทุนจากสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบสถาบันการเงินด้วยนั้น กรมสรรพากรได้มีการออกมาตรการภาษี
เพือ่ สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ NPL อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงสิน้ สุดแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2 ซึง่ สามารถลดระดับ NPL ในระบบสถาบันการเงินไทยลงได้อย่างมาก
นอกจากนัน้ เมือ่ ประชาชนชาวไทยมุสลิมมีความต้องการบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic
Finance) ประกอบกับการเงินอิสลามของโลกได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนประเทศทีเ่ ป็นศูนย์กลางการเงินของโลกได้เริม่
แข่งขันกันเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามด้วย ประเทศไทยได้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึน้ ในปี 2546
และต่อมาในปี 2548 กรมสรรพากรได้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส�ำหรับ
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนเนื่องจากการให้ เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพราะหลักศาสนาอิสลามห้ามด�ำเนินธุรกิจการเงินที่ผูกพันกับดอกเบี้ย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงต้องจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและอสังหาริมทรัพย์
แทนการให้เป็นตัวเงิน อันท�ำให้การให้สนิ เชือ่ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพือ่ การซือ้ อสังหาริมทรัพย์มภี าระ
ภาษีธรุ กิจเฉพาะถึง 2 ครัง้ ซึง่ สูงกว่าการให้สนิ เชือ่ ของธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไป
แม้ว่าแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 สิ้นสุดลงไปแล้ว แต่กรมสรรพากรยังคงท�ำงานร่วมกับ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบข่ายจากการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินไปจนถึงการพัฒนาระบบการเงินและระบบการช�ำระเงินด้วย ดังเช่นการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
รวมทัง้ การยกเว้นภาษีธรุ กิจเฉพาะให้แก่ศนู ย์บริหารเงิน (Treasury Center) ตามมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการจัดตัง้
ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) เพือ่ ส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์บริหารเงิน อันเป็นนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินให้ท�ำธุรกิจการบริหารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่บริษทั ในเครือในประเทศไทยหรือในประเทศเวียดนามหรือประเทศทีม่ พี รมแดนติดต่อกับประเทศไทย
ที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ หรือบริษัทในประเทศไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศตัง้ แต่ 3 บริษทั ขึน้ ไป เป็นต้น

ในฉบับหน้าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ
ติดตามกันว่า กรมสรรพากรจะมีนโยบายเพือ่ สนับสนุนเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างไรบ้าง
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SMEs กับสิทธิทางภาษี
จากวิชาชีพบัญชี
ถ้าพูดถึงวิชาการบัญชี (Accounting) จะนึกถึงวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข การค�ำนวณ
การเงิน ซึง่ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจเลยก็วา่ ได้ เพราะการขับเคลือ่ นธุรกิจ
นอกจากจะอาศัยศักยภาพทางการตลาดแล้ว  ปัจจัยทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั เลยก็คอื การบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน ซึง่ ส่งผลถึงการด�ำเนินกิจการในอนาคต และสะท้อนถึงการท�ำงาน
ของกิจการทีแ่ ท้จริงด้วย ส�ำหรัหลักสูตรวิชาการบัญชีจะเริม่ มีการเรียนการสอนในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหรือตัง้ แต่ ปวช. ปวส. ไปจนถึงระดับปริญญาเอก ผูเ้ รียนวิชา
การบัญชีมาแล้ว มีเส้นทางทีจ่ ะประกอบวิชาชีพทีต่ รงกับสายงานทางด้าน Accounting ,
Financing , Auditing , Consulting และ Tax เป็นต้น
“วิชาชีพบัญชี” ความหมาย ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมายถึง วิชาชีพในด้าน

การท�ำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกีย่ วกับการบัญชีดา้ นใดทีม่ คี วามส�ำคัญ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
อาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในค�ำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น นอกจากนั้น พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังก�ำหนดให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
บัญชี 2 ด้าน คือ วิชาชีพด้านการสอบบัญชี และวิชาชีพด้านการท�ำบัญชี
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ด้านที่ 1 วิชาชีพด้านการสอบบัญชี   ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสอบบัญชีต้องมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด และต้องเป็นสมาชิกและได้รับ
ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีไม่มีอายุแต่ต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท ทัง้ นี้ ใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีอาจสิน้ ผลได้ในหลายกรณี
เช่น ขาดจากสมาชิกสภาฯ ขาดคุณสมบัติ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียม
ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ทสี่ ภาวิชาชีพก�ำหนด

ด้านที่ 2 วิชาชีพด้านการท�ำบัญชี   ผูท้ จี่ ะประกอบวิชาชีพเป็นผูท้ ำ� บัญชีจะต้อง

เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก�ำหนด ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนผูท้ ำ� บัญชีปลี ะ 500 หรือ 300 บาท แล้วแต่
คุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกับการเป็นสมาชิก ในการประกอบวิชาชีพการท�ำบัญชี ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
โดยเมื่อจะเริ่มท�ำบัญชีต้องไปเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีก่อน ภายใน
60 วันนับแต่วันเริ่มท�ำบัญชีต้องไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึง่ จะได้รบั หมายเลขรหัสผูท้ ำ� บัญชีตอ่ ไป

กรมสรรพากร มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดท�ำบัญชี
ให้ถกู ต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพทีแ่ ท้จริงของกิจการ สามารถน�ำ
รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนก
หรือสาขาวิชาบัญชีที่ได้รบั การรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับบัญชีให้กบั กิจการ มาหักเป็นรายจ่ายได้รอ้ ยละ
100 เป็นเวลา 3 ปี ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 - 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำ� หนด
อ้างอิง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/044/13.PDF
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ข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศไทยที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน   โดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International : TI) ได้จดั ท�ำดัชนีชวี้ ดั ภาพลักษณ์ คอร์รปั ชัน (Corruption Perceptions
Index: CPI) เพือ่ จัดอันดับภาพลักษณ์ปญ
ั หาคอร์รปั ชันในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
โดยการส�ำรวจความรูส้ กึ และการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างต่อปัญหาการคอร์รปั ชันใน
ประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทัว่ โลก
ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส�ำคัญและถือว่าการก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ โดยได้กำ� หนดให้ทกุ ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐก�ำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบโดยมุง่ เน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพือ่ สกัดกัน้ มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ จึงได้นำ 
� “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)”
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นา โดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)
มาใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในโครงการจัดซือ้ จัดจ้างมาใช้เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
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“ข้อตกลงคุณธรรม” เป็นข้อตกลงร่วมกันทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรก�ำหนดให้ลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง ผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมการเสนอราคา และ
ผูส้ งั เกตการณ์ (Observer) ทีค่ ดั เลือกมาจากสมาคมวิชาชีพซึง่ มาจากภาคประชาสังคม โดยหลักการของ
ข้อตกลงคุณธรรมได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมเพื่อร่วมสังเกตการณ์
ในการตรวจสอบการด�ำเนินการของภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน และผูส้ งั เกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ในกรณีที่ผู้สังเกตการณ์พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรืออาจน�ำไปสู่การทุจริตได้
จะต้องรีบแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ เพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขในระยะเวลาที่ก�ำหนด
หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ชี้แจง หรือแก้ไข อาจแจ้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการต่อไป เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2558 - 2559 มีโครงการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น�ำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ จาก 24 หน่วยงาน
ซึง่ คิดเป็นมูลค่า 55,933 ล้านบาท ในแต่ละโครงการมีรปู แบบการจัดซือ้ จัดจ้างและด�ำเนินการทีซ่ บั ซ้อน
แตกต่างกัน เช่น
โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
ของกรมประชาสัมพันธ์ วงเงินรวม 1,700 ล้านบาท
โครงการจัดซือ้ เครือ่ งจักรของโรงงานยาสูบแห่งใหม่ วงเงิน 7,649 ล้านบาท
โครงการโรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน ของกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,011 ล้านบาท   
โครงการจัดซือ้ รถโดยสารก๊าซธรรมชาติขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ยังมีมติเห็นชอบให้ขยายการจัดท�ำ
ข้อตกลงคุณธรรมให้ครอบคลุมทุกกระทรวงโดยได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซือ้
จัดจ้างจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าภายในกระทรวงอย่างน้อย 3 โครงการ ซึง่ เป็นโครงการที่
เป็นภารกิจหลัก มีมลู ค่าสูง และเป็นทีส่ นใจหรือเป็นประโยชน์ของประชาชน
นอกเหนือจากข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) แล้ว ยังมีอกี 2 เครือ่ งมือทีร่ ฐั บาลน�ำมาใช้
ในการป้องกันการทุจริต ได้แก่ CoST (Construction Sector Transparency Initiative) เป็นมาตรการ
เชิงป้องกันโดยมุ่งสร้างความโปร่งใสด้วยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ
ซึง่ จะใช้กบั โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของรัฐสูส่ าธารณชนในทุก ๆ ระยะส�ำคัญของการด�ำเนินการ
และ EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสร้างความโปร่งใส
ในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries Transparency Initiative) เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างโปร่งใสและลดความขัดแย้ง โดยเฉพาะทรัพยากรเหมืองแร่และ
ปิโตรเลียม โดยให้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมมารวมตัวในรูปแบบ “คณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายภาคส่วน” เปิดเผยและสามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้สัมปทาน การใช้จ่าย
งบประมาณไปจนถึงการจัดสรรรายได้ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายเกิดความเชือ่ มัน่ และหาข้อตกลงร่วมกันได้ทใี่ ช้กบั
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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โดยหลักการของทัง้ 3 เครือ่ งมือจะเหมือนกันก็คอื ให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ
การด�ำเนินการของภาครัฐนัน่ เอง

การน�ำเครือ่ งมือต่าง ๆ มาใช้ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณและยกระดับความโปร่งใส โดยให้อ�ำนาจประชาชนตรวจสอบ
ต่อต้านการทุจริต และน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม พร้อมเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทัง้ จะเป็นการส่งผลต่อการจัดท�ำดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ
ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. กระทรวงการคลัง กลุม่ สารนิเทศการคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 21 มิ.ย. 59 หน้า 3 หัวข้อข่าว กรมบัญชีกลางยกระดับการป้องกันทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในภาครัฐ
3. http://acoc.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=97
4. www.mof.go.th/home/projectM/doc/doc_prevent_corruption.doc
5. http://thaipublica.org/2016/06/integrity-pact-2-6-2559
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Tax
holiday

ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

คาดกันว่าเมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC แล้ว จะมีการเพิม่ ขึน้ ของ
การเข้ามาลงทุนในอาเซียนจากกลุ่มประเทศนอกอาเซียน หรือมีการโยกย้ายกระบวนการ
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ (Supply
Chain) เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการส่งเสริมการลงทุน โดยมีมาตรการทางด้านภาษี
มาเป็นตัวจูงใจนักลงทุนต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย วารสารสรรพากร
จึงขอน�ำค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษและเกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับ Tax Holiday มาฝากกันคะ
Tax Holiday หากแปลตรงตัวค�ำศัพท์เลยก็จะแปลว่า ภาษีหยุดพักร้อน แต่ความหมายทีถ่ กู ต้องก็คอื

การลดภาษีหรือยกเว้นภาษีสำ� หรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่ Tax Holiday เป็นมาตรการจูงใจทางภาษีทน่ี ยิ มใช้
ทัง้ ในประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์หลายประการ เช่น ในประเทศก�ำลังพัฒนา
จะใช้มาตรการ Tax Holiday จูงใจให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพือ่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
คนในท้องถิน่ และพัฒนาท้องถิน่ ให้เจริญมากขึน้ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้กบั ผูป้ ระกอบการในช่วง
ระยะเวลาเริม่ ต้นของการด�ำเนินกิจการทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีร่ ฐั ก�ำหนดเป็นเวลา 8 ปี  

ส�ำหรับในบางประเทศ เช่น รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2015 ได้มีการน�ำมาตรการ
Tax Holiday เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจในระยะสัน้ ยกตัวอย่างเช่น การยกเว้นภาษีขาย Sales Tax (ในประเทศไทยก็คอื
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )ส�ำหรับเครือ่ งนุง่ ห่มหรือของใช้ทจี่ ำ� เป็นในการเรียนซึง่ มีราคาขายต�ำ่ กว่า 100 ดอลล่าร์สหรัฐต่อชิน้
ในช่วงวันที่ 7 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2015**(http://dor.myflorida.com/dor/tips/pdf/tip15a01-05_full_list.pdf)
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ตัวอย่างของ Tax Holiday ในบทความข่าว
The Board of Investment (BOI) promoted company that receives a tax holiday
incentive must obtain permission from the BOI to utilise the tax holiday prior to filing
the Annual Corporate Income Tax Return (PND.50) with the Revenue Department

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แจ้งให้บริษทั ที่ได้รบั สิทธิประโยชน์
จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบี โอไอในการน�ำสิทธิประโยชน์
จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปกรอกในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�ำปี
(แบบ ภ.ง.ด.50) กับกรมสรรพากร

ค�ำศัพท์ทนี่ า่ สนใจ
The Board of Investment
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Tax holiday
การลดภาษีหรือยกเว้นภาษีสำ� หรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่
Corporate Income Tax Return (PND.50)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (แบบ ภ.ง.ด.50)
The Revenue Department			
กรมสรรพากร
เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_holiday
2. www.mazars.co.th/Home/Doing-Business-in-Thailand/Legal/Utilising-Corporate-Income-Tax-Holidays-Under-the-BOI
3. www.thai-aec.com/953
THE CORNER

29

Inside RD+
เฟื่องฟ้า คำ�ตัน
บุคลากร

ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
อิเล็กทรอนิกส์
บ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจ�ำ
เมื่อพ้นจากราชการ คือ สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนจาก
การท�ำงานที่ภาครัฐมอบให้ เมื่อยามที่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจ�ำต้องพ้นจากราชการ ซึ่งแต่เดิมการเบิกจ่ายบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ มีระบบการเบิกจ่ายที่จัดท�ำเป็น เอกสารที่ส่งไป-มา
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ บั บ�ำนาญกับกรมบัญชีกลาง
ซึง่ บางครัง้ อาจต้องใช้เวลาในการด�ำเนินเรือ่ งนานเป็นเดือน ๆ
กว่าจะได้รบั เงินมาใช้จา่ ยเพือ่ การด�ำรงชีพยามเมือ่ ต้องพ้นจาก
ราชการนัน้ จึงนับเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญทีก่ รมบัญชีกลางได้นำ�
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ หรือ
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับผลตอบแทนนั้น ได้รับสิทธิประโยชน์
หรือได้รบั เงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วยิง่ ขึน้
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิสามารถ
ยื่นขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’
Electronic Filing) โดยการน�ำฐานข้อมูลทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ลดขั้นตอนและภาระงานของส่วนราชการ และให้ผู้ขอรับสิทธิทราบข้อมูล
ของตนเอง ตรวจสอบการด�ำเนินงานของทางราชการได้ทกุ ขัน้ ตอน เพือ่ สร้าง
ความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และเพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางในการบริการแก่ผรู้ บั บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากผู้รับบ�ำเหน็จจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับสิทธิในการได้รบั เงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
และเงินอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทีท่ างราชการจ่ายให้ดว้ ยความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว
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ครบถ้วนแล้ว ผู้รับบ�ำเหน็จยังสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายได้ทุกขั้นตอน
ของการด�ำเนินงานของทางราชการ  รวมทัง้ ลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน  ลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องของทางราชการ
ได้แก่  คา่ ไปรษณียใ์ นการจัดส่งเอกสารแฟ้ม/สมุดประวัต  ิ หรือหนังสือจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และทีส่ ำ� คัญจะได้รบั
บ�ำเหน็จบ�ำนาญในเดือนตุลาคม และค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่ งด้วย

ใครบ้างทีเ่ ป็นผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเอง

1
2

ข้าราชการทีพ่ น้ จากราชการ และมีสทิ ธิได้รบั บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ลูกจ้างประจ�ำ ทีล่ าออกจากงาน และมีสทิ ธิได้รบั บ�ำเหน็จหรือบ�ำเหน็จรายเดือน

ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำดังกล่าว จะต้องสังกัดส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำแล้ว โดยสามารถด�ำเนินการยืน่ ขอรับด้วยตนเองได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559
เป็นต้นไป ผ่าน http://pws.cgd.go.th/e-filing

ขัน้ ตอนการยืน่ เรือ่ งขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านส�ำหรับเข้าระบบด้วยตัวเองเพือ่ รักษาความปลอดภัย และ
เป็นการยืนยันตัวบุคคล โดยระบบการตรวจสอบบุคคลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่
www.cgd.go.th หรือ http://pws.cgd.go.th/cgd ตามขัน้ ตอนทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนดโดยด�ำเนินการ ดังนี้

1
2
3

เข้าสูร่ ะบบการยืน่ ขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
คลิกเลือกการลงทะเบียนผูใ้ ช้ระบบ Register เพือ่ ขอรหัสผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)
ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเลขประจ�ำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธนาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ e-mail ส�ำหรับเข้าใช้งาน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ
รหัสผ่านส�ำหรับเข้าระบบ
เข้าระบบฯ ด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ด�ำเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

ทัง้ นี้ ผู้ใช้สทิ ธิสามารถศึกษารายละเอียดคูม่ อื การใช้งาน โดยติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมได้ที่ www.cgd.go.th>ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ/บ�ำเหน็จค�ำ้ ประกัน
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

Social Media
เครื่องมือส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวัน

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้งา่ ย ประกอบกับจ�ำนวน
ผู้ใช้งานที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระ
ที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้ และเลือกเครื่องมือ
ที่ดีที่สุด เพื่อน�ำไปเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเอง
ต้องการสือ่ สาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้
โดยไม่ถกู ปิดกัน้ Social Media ได้กลายเป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ ที่เปิด
โอกาสให้ทกุ คนสามารถใช้เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและสะดวก
รวดเร็ว
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให้นิยามศัพท์สื่อ

สังคม (Social Media) หรือสือ่ ออนไลน์ หรือสือ่ สังคม
ออนไลน์ ในทางเทคนิคจะหมายถึงโปรแกรมกลุม่ หนึง่
ทีท่ ำ� งานโดยใช้พนื้ ฐานและเทคโนโลยีของเว็บตัง้ แต่รนุ่
2.0 เช่น บีโบ มายสเปซเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย
ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคม
ว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated
media หรือ CGM) ส�ำหรับกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสาร
กันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูล
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แลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจท�ำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน
ด้วย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม
ดังกล่าว คือ social network

Social Media จึงเป็นสังคมออนไลน์

ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหา เรื่องราว
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้
เขียนขึน้ เอง ท�ำขึน้ เอง หรือพบเจอจากสือ่ อืน่ ๆ แล้วน�ำ
มาแบ่งปันให้กบั ผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายของตน ผ่านทาง
Social Network ทีใ่ ห้บริการบนโลกออนไลน์
จากรายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี  2558 (Thailand Internet
User Profile 2015 ) โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ETDA ได้ ท� ำ การส� ำ รวจ
ทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558
จากข้อมูลจ�ำนวน 17,010 คน มีผตู้ อบออนไลน์ทสี่ มบูรณ์
10,434 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ Gen X
อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 35-50 ปี Gen Y อยู่ในช่วงอายุ
ตัง้ แต่ 15-34 ปี Gen Z อยูใ่ นช่วงอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี
และ Baby Boomer อยูใ่ นช่วงอายุตงั้ แต่ 51 ปีขนึ้ ไป
ผลการส�ำรวจพบว่า Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ถึง 54.2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยเฉลีย่ แล้ว คน Gen Y ท่องอินเทอร์เน็ตวันละเกือบ
8 ชัว่ โมงต่อวัน
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จากงานสัมมนา Thailand Zocial Award 2016 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ได้ ร ายงานพฤติ ก รรมการใช้ Social Media ในปี 2558 พบว่ า มี ก ารโพสต์ ข ้ อ ความสาธารณะถึ ง
2,600,000,000 ข้อความ คิดเฉลีย่ ประมาณ 7 ล้านข้อความต่อวัน หรือ 82 ข้อความถูกแชร์ และเกิดขึน้ ใหม่
ในทุกวินาที เป็นข้อความแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์ โดยพบว่าคนไทย

ใช้ Facebook 41 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรไทย

ใช้
Twitter
5.3
ล้
า
นคน
active 1.2 ล้านคน
ใช้ Instagram 7.8 ล้านคน
active user 1 ล้านคน

ใช้ Line 33 ล้านคน
จะเห็นได้วา่ คนไทยใช้ Facebook มากทีส่ ดุ และมากเป็นอันดับ 8 ของโลก และเป็นอันดับ 3

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   โดย 3 อันดับแรกทีพ่ ฤติกรรมคนไทยสนใจติดตามข่าวสารบน Facebook
มากที่สุดคือ ความบันเทิง งานอดิเรกและกิจกรรม และเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งช่วงเวลาที่คนไทยโพสต์
Facebook มากทีส่ ดุ คือ ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. เวลา13.00-16.00 น. และ เวลา 20.00-21.00 น.
เป็นล�ำดับ
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ส่วนช่วงเวลาที่คน Like, Share และ Comment ใน
Facebook มากทีส่ ดุ พบว่าเป็นช่วงวันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
และช่วงเวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ของวันอาทิตย์ถึง
วันพฤหัสบดี ทัง้ นี้ ช่วงเวลาที่ Like, Share และ Comment ใน
Facebook น้อยทีส่ ดุ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 08.00 น.
พฤติกรรมคนไทยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแทบจะ
ทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ�ำวัน โดยคนไทย
ส่วนใหญ่จะใช้งาน Social Media ตั้งแต่ตื่นนอน เข้าห้องน�้ำ 
ระหว่างเดินทาง  ตอนท�ำงาน หรือแม้กระทัง่ ก่อนนอน  หากแบ่งเป็น
อัตราการใช้เป็นช่วงกิจกรรมต่าง ๆ ใน 1 วัน พบว่าคนไทยใช้
Facebook เป็นอันดับ 1 ในทุก ๆ กิจกรรม แต่ที่น่าสนใจคือ
Social Media ตัวอืน่ ๆ ผูใ้ ช้มกั เลือกใช้ในช่วงเวลาทีต่ า่ งกันออก
ไป เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การเลือกช่องทางสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และถูกเวลาจะช่วยให้การสือ่ สารมีประสิทธิภาพ

อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) จะท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์การแบ่งปันข้อมูล และการกระจาย
ข่าวสารอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ ซึ่งมีทั้งข่าว
ด้านทีด่ ี และในด้านลบ ดังนัน้ เราทุกคนจึงควรต้อง
ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นว่าข่าวสารใดที่เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน หรือเรื่องที่จะน�ำความเดือดร้อนมาสู่
ตัวเองและผู้อ่ืน ที่ส�ำคัญเราต้องรู้จักป้องกันข้อมูล
ของตัวเอง ใช้สติก่อนโพสต์ข้อความ หรือตอบรับ
ความสัมพันธ์ของใคร ๆ ก็ตาม
ทีม่ าข้อมูล
1. ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th
2. http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558/
3. งานสัมมนา Thailand Zocial Award 2016
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ศิริวรรณ คงทิ้ง
พนักงานสรรพากร

“สวนภาชนะ”

ลดค่าใช้จ่ายไร้สารพิษ

ชีวติ แบบคนเมือง  อาจท�ำให้ไม่สะดวกสบายเหมือนอยูบ่ า้ นเท่าไหร่นกั ปัจจุบนั หลายคน

หันมาดูแลสุขภาพโดยการปลูกผักไว้ทานเอง แต่ส�ำหรับบางคนแค่คิดก็ยากเพราะว่าไม่มีพื้นที่
ส�ำหรับปลูกผักอย่างทีต่ อ้ งการ โดยเฉพาะการพักอาศัยอยูต่ ามคอนโดมิเนียม ห้องเช่าใจกลางเมือง
ซึง่ มีพนื้ ทีน่ อ้ ย ยิง่ ท�ำให้เข้าถึงพืชผักสด ๆ ไร้สารได้ยาก การปลูกผักในกระถาง ถือเป็นทางเลือก
ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับผูท้ ี่ไม่มเี นือ้ ที่ในการปลูกผักสวนครัว การเลือกซือ้ ผักสวนครัวก็ตอ้ งหาซือ้ ได้จาก
แหล่งห้างสรรพสินค้าหรือไปตลาดเท่านั้น ดังนั้น การปลูกผักที่กินได้โดยปลูกในกระถาง ซึ่งใช้
พืน้ ทีน่ อ้ ย การดูแลก็ไม่ยาก แค่เช้าก่อนไปท�ำงานและในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ก็ทำ� ให้เรามีผกั สวนครัว
สดสะอาด ปลอดภัย ราคาไม่แพง

การเลือกผักทีจ่ ะปลูก

มีความส�ำคัญมาก นอกจากจะเลือกผักที่ปลูกให้เหมาะสมกับกระถางปลูกแล้ว ควรเลือกปลูกผักที่มี
การใช้บริโภคภายในครอบครัวเป็นประจ�ำทุกวันก่อน เพราะจะท�ำให้ผกั ทีป่ ลูกนัน้ ได้รบั ความสนใจ และมีการน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้จากสมาชิกในครอบครัวตามไปด้วย ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การเลือกผักมีความส�ำคัญ ไม่ควรปลูกผัก
ทีไ่ ม่มผี บู้ ริโภคเพราะจะท�ำให้ผกั ทีป่ ลูกนัน้ ไม่คมุ้ ค่า
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พืชผักสวนครัวส่วนใหญ่ทแี่ นะน�ำให้ปลูก
จะเป็นพืชทีม่ อี ายุสนั้ เก็บผลผลิตเร็ว และดูแลรักษาไม่ยงุ่ ยาก และทีส่ ำ� คัญสามารถปลูกในพืน้ ทีจ่ ำ� กัดได้
เช่น ผักชี ต้นหอม คะน้า ผักบุง้ จีน กะเพรา โหระพา แมงลัก พริก มะเขือ ถัว่ ฝักยาว หรือมะเขือเทศ เป็นต้น

การเตรียมดิน

ดินทีใ่ ช้ปลูกผักในกระถางต้องเตรียมให้ดี และเหมาะสมกับผักแต่ละชนิด การเตรียมดินส�ำหรับปลูกผัก
ในกระถางสามารถท�ำได้เองโดยมีสว่ นผสม ดังนี้
ดินร่วน
ทราย
ปุย๋ หมัก หรือปุย๋ คอก
ขีเ้ ถ้าแกลบ หรือขุยมะพร้าว

1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
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ขัน้ ตอนการท�ำ 

น�ำทัง้ 4 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดี ก่อนน�ำลงปลูก หากกระถางมีรใู หญ่อาจจะท�ำให้ดนิ รัว่ ออกได้
เมือ่ เวลาทีร่ ดน�ำ้ ให้นำ� หินหรือเศษกระเบือ้ งวางทับก่อน ถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้ อาจใช้ปยุ๋ คอกผสม
ใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินก็ได้ และหากไม่สะดวกทีจ่ ะผสมดินใช้เอง สามารถหาซือ้ ดินผสมเสร็จ ทีม่ ขี ายอยูท่ วั่ ไป
มาใช้ก็ได้ แต่ควรดูส่วนผสมของดินให้ดี ถ้าหากมีส่วนผสมของใบก้ามปู หรือเปลือกถั่วจะเหมาะสมกว่าดินที่มี
ส่วนผสมของแกลบหรือกาบมะพร้าว ดินที่ผสมเสร็จแล้วน�ำไปบรรจุในกระถางที่เตรียมปลูกผัก การบรรจุ
ไม่ควรให้เต็มกระถางหรือเสมอขอบ ควรเติมหลังจากปลูกผักไปแล้ว จึงจะเพิ่มดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
การปลูกผักลงกระถาง ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของผักทีจ่ ะปลูก คือ สามารถท�ำได้ทงั้ ปลูกแบบใช้เมล็ดพันธุห์ ว่าน หรือหยอดลง
กระถางเลย เพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงน�ำลงปลูกในกระถาง หรือผักบางชนิดสามารถใช้วธิ ปี กั ช�ำลงในกระถางได้เลย
วิธีหว่านหรือหยอดเมล็ด โดยหว่านเมล็ดลงให้กระถางและกะระยะห่างของเมล็ดหรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสม
กับชนิดของผัก ผักทีน่ ยิ มปลูก โดยใช้เมล็ด ได้แก่ ผักชี ผักบุง้ จีน ตัง้ โอ๋ หรือขึน้ ฉ่าย เป็นต้น

				

วิธเี พาะต้นกล้าผักก่อนปลูก

น�ำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยสังเกตจากลักษณะของล�ำต้น และรากฝอย
ถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลย ผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ ได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว
ผักกาดหอม กะหล�ำ่ ปลี ปูเล่ กะเพรา หรือโหระพา เป็นต้น โดยน�ำส่วนของผักมาปักช�ำ  ผักทีส่ ามารถน�ำมาลงปลูก
แบบปักช�ำในกระถางได้เลย เช่น สะระแหน่ ชะพลู หอมแดง หรือตะไคร้ เป็นต้น การปักช�ำต้องดูวา่ ผักแต่ละชนิด
ใช้สว่ นใดในการปักช�ำได้ ผักบางชนิดมีรากลึก กระถางทีใ่ ช้ปกั ช�ำควรมีความลึกทีเ่ หมาะสมต่อผักด้วย ผักบางชนิด
ต้องใช้ไม้ปกั เพือ่ พยุงล�ำต้นผักให้ตง้ั ตรง และป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน�ำ 
้ ในช่วงแรก ๆ ของการปักช�ำด้วย
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การดูแลรักษาผักในกระถาง

ผักที่ปลูกในกระถางสามารถท�ำการดูแลรักษาได้ง่าย โดยคอยรดน�้ำ  ให้ดินในกระถางมีความชุ่มชื้น
สม�ำ่ เสมอ ก�ำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปยุ๋ หากผักมีการเจริญเติบโตทีไ่ ม่ดี และควรเปลีย่ นดินเมือ่ มีการปลูกผัก
ในครัง้ ต่อไป หรือปลูกผักชนิดใหม่ในกระถางเดิม ถ้าหากสถานทีท่ วี่ างกระถางผักทีป่ ลูกอยู่ ได้รบั แสงไม่เพียงพอ
สามารถย้ายกระถางไปวางไว้ในทีม่ แี สงเพียงพอได้

การเก็บเกีย่ ว

ส�ำหรับผักที่ปลูกในกระถาง หากเป็นผักที่บริโภคในส่วนของใบ ให้เก็บใบล่างไปก่อนเหลือยอดบนไว้
ให้เจริญต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า ปูเล่ ถ้าเป็นผักทีใ่ ช้สว่ นยอดอ่อนบริโภค ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านัน้ จะท�ำให้ผกั
มีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีก เช่น สะระแหน่ กะเพรา หรือโหระพา เป็นต้น

ข้อดีของการปลูกผักในกระถาง
ประหยัดค่าใช้จา่ ย และพืน้ ทีใ่ นการปลูก
สามารถเคลือ่ นย้าย จัดวาง ปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งกระถางผักได้
สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกีย่ วผลผลิต
สามารถน�ำผักทีป่ ลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้
ได้ผกั สดและดีตอ่ สุขภาพ
ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว
ไม่ตอ้ งกังวลกับยาฆ่าแมลง

การปลูกผักเอง มีประโยชน์นานัปการ และยังสามารถท�ำได้งา่ ยโดยใช้พนื้ ทีเ่ พียงนิดเดียว และต้นไม้
ยังมอบความอุดมสมบูรณ์ทำ� ให้เรามีชวี ติ ชีวา แค่ศกึ ษาวิธกี ารปลูกตามหนังสือ หรือทางอินเทอร์เน็ต
เราจะได้ประโยชน์ตามทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด และนอกจากจะดีตอ่ สุขภาพร่างกายแล้วยังท�ำให้สขุ ภาพจิตดี
ตามมาติด ๆ อีกด้วย
ทีม่ าข้อมูล : http://www.baanmaha.com/community/threads/50237-วิธกี ารปลูกผักในกระถาง
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

“สุขภาพดีได้ ด้วย
การออกก�ำลังกาย”
“สุขภาพดี” ชื่อก็บ่งบอกถึง

เรือ่ งดี ๆ ทีค่ งอยากมีกนั ทุกคน เพราะหาก
เรามีสุขภาพดี ก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเอง
และจะส่งผลให้คนรอบข้างเรามีสุขภาพดี
ตามไปด้วยก็ ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน
คนไทยใส่ใจเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
อาหารการกิน โดยเลือกทานอาหารที่เน้น
ผักปลอดสารพิษ การออกก�ำลังกาย โดย
จะเดินแกว่งแขน เต้นแอโรบิค วิง่ ปัน่ จักรยาน
ว่ า ยน�้ ำ  หรื อ บางคนออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ
ต้องการให้รา่ งกายแข็งแรง สุขภาพดี  โดย
การออกก�ำลังกายทีส่ ถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
(Fitness Center) หรือที่สวนสาธารณะ
ก็ แ ล้ ว แต่ ส ะดวก ซึ่ ง การออกก� ำ ลั ง กาย
ที่ F i t n e s s C e n t e r จ ะ มี ใ ห ้ เ ลื อ ก
หลากหลายรู ป แบบ ตั้ ง แต่ ฟ รี ส ไตล์
คาร์ดิโอ มวยไทย โยคะ เป็นต้น ซึง่ จะแตก
ต่างกับการออกก�ำลังกายทีส่ วนสาธารณะ
ที่จะค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
สดชื่ น ได้ สั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ ต้ น ไม้
ความร่มรื่น และผ่อนคลาย ที่ส�ำคัญไม่มี
ค่าใช้จา่ ยสิน้ เปลืองมากนัก
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การเดิ น เป็นการออกก�ำลังกายที่ง่าย

ที่สุด สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความเครียดแก่รา่ งกาย สามารถเดิน
ได้แทบทุกที่ ทุกโอกาส ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
กรมอนามัยโดยคณะกรรมการทีป่ รึกษาทางวิชาการ
ด้านการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้แนะน�ำให้
ก้ า วเร็ ว วั น ละ 10 นาที ขึ้ น ไป อย่ า งน้ อ ย 5 วั น
ต่อสัปดาห์ หรือก้าวเร็วอย่างน้อยครั้งละ 10 นาที
สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือถ้าต้องการ
ลดน�ำ้ หนัก ควรเดินเร็ว 45-60 นาที ทัง้ นี้ การเดินเร็ว
วันละ 30-45 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ จะช่วย
ลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
ถึงร้อยละ 35-50

วารสารสรรพากรฉบับนี้ จึงขอแนะน�ำสถานทีอ่ อกก�ำลังกายดี ๆ เหมาะสมกับ

การเดินเพื่อสุขภาพ มาฝากเป็นข้อมูล ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังมองหาสวนสาธารณะในการออกก�ำลังกายกัน
ขอแนะน�ำให้ไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือที่รู้จักกันว่า “สวนสมเด็จย่า” จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่
ไม่ไกลจาก IMPACT เมืองทองธานีมากนัก สวนสาธารณะแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในมหามงคลสมัยทีท่ รงพระเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
โดยในขั้นแรกเป็นเรื่องของการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงการคมนาคมที่จะให้ประชาชน
ได้ไปใช้ประโยชน์ แต่เดิมจะจัดสร้างที่ดินธรณีสงฆ์วัดราษฎร์ประคองธรรม จังหวัดนนทบุรี แต่เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นทีน่ าร้าง ถ้าด�ำเนินการจัดสร้างจะต้องใช้งบประมาณและระยะเวลายาวนาน จนในทีส่ ดุ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมตั ใิ ห้ใช้ทดี่ นิ บริเวณ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ ท�ำเลดีกว่า สามารถจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและบริการผู้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รว่ มกันจัดสร้างให้เสร็จสมบูรณ์เป็น “สวนสมเด็จย่า” ในปัจจุบนั ใช้ระยะเวลาจัดสร้าง
ติดต่อกัน 7 ปีเศษ บนเนือ้ ที่ 102 ไร่ 3 งาน 83.20 ตารางวา มีพนื้ ทีส่ ระน�ำ 
้ 69 ไร่ และพืน้ ทีด่ นิ 35 ไร่ 3 งาน
83.20 ตารางวา ตัง้ อยูใ่ นเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเปิดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าไปใช้เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ออกก�ำลังกายได้ทกุ วัน ตัง้ แต่เวลา 05.00-20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย

การออกก�ำลังกายไม่วา่ วิธกี ารใด ก็ดตี อ่ สุขภาพด้วยกันทัง้ นัน้   ทีส่ ำ� คัญ
ต้องออกก�ำลังกายให้พอเหมาะ ไม่มากเกิน ไม่นอ้ ยเกิน เพือ่ สุขภาพทีด่ จี ะอยูก่ บั เรา
ไปนาน ๆ

ทีม่ า  
1. คูม่ อื “ก้าวเดิน...เพือ่ สุขภาพ” กองออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. http://www.pakkretcity.go.th
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