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สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้สว่ นรวม
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เดือนมิถนุ ายนในปีนี้ ถือว่ามีความส�ำคัญ
ส�ำหรับปวงชนชาวไทย เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 70 ปี
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมท�ำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
และร่ ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี โ ดยพร้ อ มเพรี ย งกั น
ระหว่างวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559 ถึง วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560

เป็นประจ�ำปีของเดือนนี้กับวันที่ 5 มิถุนายน ที่ได้ถูก
ประกาศให้เป็นวันสิง่ แวดล้อมโลก หรือ World Environment Day
เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นในความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ที่ได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ก�ำลังคุกคามการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ โดยในแต่ละปี โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme หรือ UNEP) จะก�ำหนด Theme ในการรณรงค์
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ได้คิด และหันมาช่วยกันลดปริมาณและ
ลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ และเพื่อให้เราหันมาปรับ
การใช้ชวี ติ ของเรา ด้วยการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นสาเหตุให้โลกใบนี้ร้อนมากขึ้นทุกที โอกาสนี้จึงขอฝาก
เชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นมาช่ ว ยกั น บรรเทาปั ญ หาโลกร้ อ นด้ ว ยกั น
มาร่วมมือกันปกป้องและดูแลโลกของเราให้สวยงามและน่าอยู่
มาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของเราไม่ให้ย�่ำแย่ลงไปกว่านี้
ด้วยกัน
ส�ำหรับเดือนเก่าฤดูเก่าเวียนไปเดือนใหม่ฤดูใหม่กเ็ วียนมา
กาลเวลาก็ที่ได้หมุนพาเราเข้าสู่เดือนนี้กันอีกแล้ว โดยปกติ
ตามฤดูกาลของไทยเรา เดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนที่จะ
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ช ่ ว งกลางเดื อ นพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือ น
ตุลาคม แต่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแล้วและผ่านไปอย่างไร
สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนั่ น คื อ ความตั้ ง ใจดี ข องชาวที ม งาน
ทุกคนทีจ่ ะรวบรวมเรือ่ งราวดี ๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นทุกท่านเช่นเดิม
ไม่เปลี่ยนไป
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อธิบดีกรมสรรพากรให้สมั ภาษณ์
เรือ่ ง กรมสรรพากรดึงร้านทองเข้าสูภ่ าษีนติ บิ คุ คล
ในรายการ ข่าวภาคค่�ำ ทาง ททบ.5
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์
ในรายการ “ข่าวภาคค�่ำ” เรื่อง กรมสรรพากรดึงร้านทอง
เข้าสู่ภาษีนิติบุคคล โดยเชิญชวนร้านทองบุคคลธรรมดา
ทัว่ ประเทศ จดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลและสนับสนุนให้จดั ท�ำ
บัญชีเล่มเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
และช่วยลดภาระด้านภาษีอากร ซึง่ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษในงาน
สัมมนาฯ "โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่าน
สูน่ ติ บิ คุ คล"
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน
เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาฯ " โอกาสทอง
ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล" ให้แก่สมาชิกของสมาคม
ค้าทองค�ำ และร้านทองทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ต่อกฎหมายภาษีทเี่ กีย่ วกับระบบบัญชีและภาษี
ธุรกิจค้าทองค�ำ เป็นการส่งเสริมให้ร้านทองบุคคลธรรมดา
เปลีย่ นเป็นนิตบิ ุคคลและจัดท�ำบัญชีเล่มเดียวตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมีวทิ ยากรและเจ้าหน้าทีจ่ าก ส�ำนักมาตรฐาน
การสอบบัญชีภาษีอากร ส�ำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่
ส�ำนักบริหารกลาง เปิดคลินิกภาษี ให้ความรู้ด้านบัญชี
และภาษีอากร จากนั้นจัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ
อายัท อบาโลน คอนเวนชัน่ ฮอลล์ อาคารหอการค้าไทย-จีน
ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ
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การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2559
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2559 โดยเป็น
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
จัดท�ำตามแผนปฏิบัติงานโครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ National
e-Payment ณ ห้องประชุมพระอุเทน 5 อาคารกรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคาร SMEs แถลงข่าวความร่วมมือ
โครงการ สินเชือ่ SMEs บัญชีเดียว
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วย
ผู้บริหารจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าว
และลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม
วายุภกั ษ์ 4 กระทรวงการคลัง

อธิบดีกรมสรรพากรให้สมั ภาษณ์
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ปีภาษี 2560 ในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ในรายการ "เดินหน้า
ประเทศไทย" เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ปี 2560 เช่น การเพิม่ ค่าใช้จา่ ย การเพิม่ ค่าลดหย่อน
เพื่อลดภาระผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีผลส�ำหรับ
เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ น ต้ น ไป
เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารกรมสรรพากร ทัง้ นี้
จะออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
THE CORNER
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RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยรังสิต รุน่ ที่ 6
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เป็น
ประธานในพิธีเปิด และบรรยายหัวข้อนโยบายภาษีอากร
ของกรมสรรพากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูน
ศักยภาพและยกระดับความรูภ้ าษีอากร ก่อนเข้าสูร่ ะบบธุรกิจ
ให้กบั นิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน”
(RD go CAMPUS) มหาวิทยาลัยรังสิต รุน่ ที่ 6 จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมี
นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 120 คน
ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ RD
go CAMPUS รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัย
รังสิต
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ
กรมสรรพากร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่ร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร "เพิม่ พูนศักยภาพและยกระดับความรู้
ภาษีอากร ก่อนเข้าสูร่ ะบบธุรกิจให้กบั นิสติ นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน" (RD go
CAMPUS) รุน่ ที่ 6 ซึง่ มีนกั ศึกษาผ่านการอบรมเข้ารับ
มอบประกาศนียบัตร ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรม
สรรพากร
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รองอธิบดีร่วมแถลงข่าวและเสวนา "สิทธิประโยชน์
ทางภาษีส�ำ หรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี"
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการ
ในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ได้ร่วมแถลงข่าวและเสวนา
ในหั ว ข้ อ "สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ส� ำ หรั บ กิ จ การเงิ น ร่ ว มลงทุ น และ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ในธุรกิจเทคโนโลยี" มาตรการภาษีดังกล่าว
จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานใหม่ของประเทศ เพือ่ ก้าวไปสู่
Value-based economy และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในตลาดโลก ณ อาคารส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สรรพากรไทยประชุมร่วมกับสรรพากรเกาหลี"
นายรณวั ต ร สุ ว รรณาภิ ร มย์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
รักษาการในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี พร้อมคณะ
เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากรประชุมเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ (Competent
Authority Meeting) ร่วมกับสรรพากรเกาหลี (National Tax
Service) โดยมี Mr. Park Jae hyung, Director of International
Cooperation Division เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายเกาหลี
ณ ห้องพระอุเทน 3 อาคารกรมสรรพากร"

โฆษกกรมสรรพากรให้สมั ภาษณ์พเิ ศษ
เรือ่ ง อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ปี 60
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์พเิ ศษ เรือ่ ง อัตรา
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ปี 2560 ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ส�ำหรับ
เงินได้ทไี่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ในรายการ
“สถานีความคิด” จึงขอเชิญผู้สนใจติดตามรับชมรายการ
ดังกล่าว ซึ่งจะออกอากาศในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.30-09.00 น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(ช่อง NBT)
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

รู้ลึก ถึงบัตรประจ�ำตัวประชาชน

เป็นควันหลงมาจากเรือ่ ง Laser ID เนือ่ งจากบัตรประจ�ำตัวประชาชน
มีข้อมูลน่ารู้อีกมากมาย วารสารสรรพากรจึงขอน�ำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
ของบัตรประจ�ำตัวประชาชนมาเล่าขยายความต่อกันค่ะ

บัตรประจ�ำตัวประชาชนมีววิ ฒ
ั นาการเริม่ จาก “หนังสือเดินทางส�ำหรับราษฎร” ทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิด
ของบัตรประจ�ำตัวประชาชน เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2457 สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อประโยชน์ของราษฎร
ในการแสดงตัวบุคคลว่า เป็นใคร มาจากแห่งหนต�ำบลใด ท�ำให้การเดินทางในต่างท้องที่เป็นไปด้วย
ความสะดวก และเป็นหลักฐานกรณีถูกตรวจค้นตัว ยืนยัน และพิสูจน์ว่าเป็นคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการ
รับรองแล้ว ไม่ใช่พวกมิจฉาชีพหรือพวกโจร ต่อมารัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิดแนวคิดท�ำ
เอกสารเฉพาะตัวบุคคล จึงออก พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. 2486 มาบังคับใช้เป็นครั้งแรก
เพื่อให้ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนแก่คนไทย แต่บังคับใช้เฉพาะราษฎรในจังหวัดพระนคร และ
จังหวัดธนบุรี ซึง่ ก็คอื กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั

บัตรประจ�ำตัวประชาชนรุ่นแรก
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บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนรุ ่ น แรก เป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า พับเป็น 4 ตอน แต่ละตอนกว้าง
4 นิว้ ยาว 3 นิว้ คล้ายบัตรยืมหนังสือของห้องสมุด
รวมมี 8 หน้า ปกหน้ามีรูปครุฑ และค�ำว่า “บัตร
ประจ�ำตัวประชาชน” พร้อมเลขทะเบียนที่ออกบัตร
ปกหลัง เป็นค�ำเตือนส�ำหรับผู้ถือบัตร เช่น ต้องพก
ติดตัวและแสดงต่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้เสมอ หน้า 1 ปิดรูปถ่าย
ผู้ถือบัตรขนาด 2 นิ้ว พร้อมลายมือและลายพิมพ์
นิ้วหัวแม่มือขวา นอกจากนี้แต่ละหน้ายังมีข้อมูล
ส่วนตัวของผูถ้ อื บัตรละเอียดยิบ เช่น ต�ำหนิแผลเป็น
และชื่ อ บิ ด า-มารดา อายุ บั ต ร 10 ปี ให้ ผู ้ มี อ ายุ
16 ปี จนถึง 70 ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตร บัตรหมดอายุ
เสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25 สตางค์

บัตรประจ�ำตัวประชาชนรุ่นที่ 2
บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนรุ ่ น ที่ 2 มี ขึ้ น สมั ย จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2506
เป็นบัตรรูปขาว-ด�ำ สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า เคลือบพลาสติกใส กว้าง 6 ซม.
ยาว 9 ซม. พกพาสะดวก รายการผู้ถือบัตร พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
ธรรมดา พร้อมขยายอายุผมู้ บี ตั ร 17 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี อายุบตั ร
6 ปี ค่ า ธรรมเนี ย มในการออกบั ต รและเปลี่ ย นบั ต ร 5 บาท
เมื่อก�ำหนดอายุผู้มีบัตร 17 ปี ไม่สอดคล้องกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน อี ก ทั้ ง ก� ำ หนดให้ นั บ อายุ ต ามปี พ.ศ.
ท�ำให้จำ� นวนประชาชน ผูย้ นื่ ค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัว
ประชาชนมากมายในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง
สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ท�ำให้การบริการ
ประชาชนไม่ทวั่ ถึง
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บัตรประจ�ำตัวประชาชนรุ่นที่ 3

สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงออก พ.ร.บ.
บัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาบังคับแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21
เมษายน 2526 จนถึงปัจจุบนั โดยลดอายุผมู้ บี ตั รจาก 17 ปี เหลือ 15 ปี
และขยายเวลาการขอมีบตั รจาก 60 วัน เป็น 90 วัน พร้อมขยายอายุการใช้
บัตรจาก 70 ปีบริบรู ณ์ เป็นจนกว่าผูถ้ อื บัตรจะเสียชีวติ แต่รปู แบบบัตรก็ยงั
เหมือนเดิม
เมือ่ กลุม่ บุคคลต่างด้าวเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยมากขึน้ การปลอม
แปลงบัตรประจ�ำตัวประชาชนระบาดหนัก อีกทัง้ จากความล่าช้าในการออก
บัตรทีย่ งั ใช้แรงงานคน ในทีส่ ดุ คณะรัฐมนตรีสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2529 เห็นชอบให้ผลิตบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นในการพลิกโฉมหน้าบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนเป็นรุน่ ที่ 3 เริม่ ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2531 บัตรเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้ากว้าง 5.4 ซม. ยาว 8.4 ซม. คล้ายรุน่ ที่ 2 ทีโ่ ดดเด่นคือรูปถ่ายเจ้าของ
บัตรเป็นรูปพิมพ์สี และเคลือบวัสดุพเิ ศษป้องกันการปลอมแปลง
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บัตรประจ�ำตัวประชาชนรุ่นที่ 4
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จากนั้นก็มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนรุ่นที่ 4 ออกมา
ที่เรียกว่าบัตรประจ�ำตัวประชาชนไฮเทค หรือบัตรแบบแถบ
แม่เหล็ก มีลกั ษณะคล้ายบัตรเครดิต กว้าง 5.4 ซม. ยาว 8.6 ซม.
พืน้ บัตร 2 ด้านเป็นสีขาว มีลายสีฟา้ ด้านหน้าของบัตรมีรปู ถ่าย
พร้อมรายการประวัตขิ องเจ้าของบัตร ทีร่ ะบุหมูโ่ ลหิตเจ้าของบัตร
เพิ่มมาด้วย รวมทั้งใช้แถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลผู้ถือบัตร และ
ควบคุมรหัสการออกบัตร ผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
ประชาชนที่มาท�ำบัตรสามารถรอรับการบริการได้ทันทีภายใน
วันเดียว โดยไม่ต้องรอใช้ใบเหลืองที่เป็นใบทดแทนระหว่าง
รอบัตรอีกต่อไป โดยเปิดใช้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 เป็นปฐมฤกษ์

ต่อมาในสมัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพในการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ หรือ บัตรประจ�ำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด
น�ำร่องกลางปี 2547 มีรูปแบบคล้ายบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนรุ่นที่ 4 เพิ่มไมโครชิพบันทึกข้อมูล และ
เพิ่ ม รายการเจ้ า ของบั ต ร มี ชื่ อ สกุ ล ภาษาอั ง กฤษ
โดยส� ำ นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
94 หน่วยงาน เชื่อมโยงการใช้ข้อมูล ใช้สมาร์ทการ์ด
ใบเดียว ไม่ตอ้ งพกบัตร หลายใบ เช่น บัตรประกันสังคม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล การใช้บตั รประจ�ำตัว
ประชาชนต่อใบอนุญาตหนังสือเดินทาง โดยไม่ตอ้ งใช้
ทะเบียนบ้าน อนาคตขยายการเชือ่ มต่อข้อมูลในบัตร
กับส่วนราชการอืน่ ๆ ซึง่ บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบ
สมาร์ทการ์ดนัน้ ก็มหี ลายรุน่ โดยปัจจุบนั มีใช้งานแล้ว
จ�ำนวน 6 รุน่ คือ
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บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) รุน่ ที่ 1
เป็นบัตรทีใ่ ช้งานจริงโดยจัดซือ้ ทัง้ สิน้ 12 ล้าน
ฉบับ ซึ่งได้มีการน�ำไปจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ในช่วง พ.ศ. 2548 ถึง 2549 ผลิตโดยกิจการร่วมค้า
ซีเอสที เริ่มออกบัตรให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 และ
ให้กับชาวกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548
บัตรรุ่นนี้มีพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลเพียง 28 กิโลไบต์
จึงจัดเก็บได้เฉพาะข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎร์และ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครองเท่านัน้ บัตรรุน่ นีจ้ ดั ท�ำทัง้ สิน้ 12 ล้าน
ฉบับ ด้านบนซ้ายของหน้าบัตรยังไม่มีเครื่องหมาย
รูปครุฑ มีแถบแม่เหล็กอยูด่ า้ นหลังบัตรมีขอ้ มูลตัวอักษร
ส�ำหรับการอ่านด้วยระบบ OCR อยู่ด้านหลังบัตร
รหัสบัตรด้านหลังขึน้ ต้นด้วย PM0
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บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) รุน่ ที่ 2

บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) รุน่ ที่ 4

การจัดหาบัตรรุ่นที่สองมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 26 ล้าน
ฉบับ เริม่ น�ำมาออกเป็นบัตรประจ�ำตัวประชาชนตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จนถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 บัตรรุน่ นี้
ผลิตโดยกิจการร่วมค้า วี เอส เค เป็นบัตรขนาด 64 กิโลไบต์
สามารถจัดเก็บข้อมูลทัง้ ของกรมการปกครองเองและข้อมูล
ของหน่วยงานอื่น ๆ อีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกหน่วยบัญชาการก�ำลังส�ำรอง และส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ด้านบนซ้ายของหน้าบัตรมีเครือ่ งหมาย
รูปครุฑ ยังไม่มเี ส้นสีแดงพาดผ่านรูปถ่าย รหัสบัตรด้านหลัง
ขึน้ ต้นด้วย JC0

เป็ น บั ต รที่ จั ด ท� ำ เสริ ม ขึ้ น มาระหว่ า งรอ
การประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตโดยบริษัท วี-สมาร์ท
จ�ำกัด เริ่มออกบัตรตั้งแต่ปี 2555 ถึง เมษายน 2556
เป็นบัตรแบบเดียวกับบัตรรุ่นที่ 3 มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
80 กิ โ ลไบต์ จั ด ท� ำ ทั้ ง สิ้ น 3.9 ล้ า นฉบั บ ลั ก ษณะ
ภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่นที่ 3 รหัสบัตรด้านหลัง
ขึ้นต้นด้วย KN0 พบว่าใช้งานกับโปรแกรมอ่านบัตร
บางโปรแกรมไม่ ไ ด้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ซอฟต์ แ วร์
ให้สามารถรองรับได้กอ่ น
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บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) รุน่ ที่ 3
เริม่ ออกบัตรตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2554 จนถึงปี
พ.ศ. 2555 ผลิตโดย กลุม่ กิจการค้าร่วม วี เค มีหน่วยความจ�ำ
ภายใน 80 กิโลไบต์ ลักษณะบัตรจะคล้ายกับบัตรในรุน่ ที่ 2
แต่มีการเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเพื่อป้องกันการปลอม
แปลงบัตร จัดท�ำทัง้ สิน้ 26 ล้านฉบับมีเส้นสีแดง (Micro Text)
2 เส้นพาดผ่านรูปถ่ายและด้านล่างของบัตร ข้อความภายใน
เส้นเป็นค�ำว่า THAILAND โฮโลแกรมด้านหลังบัตร มีรูป
พระบรมมหาราชวังเพิ่มซ้อนอยู่บนแผนที่ประเทศไทยรหัส
บัตรด้านหลังขึน้ ต้นด้วย JC1
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บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) รุน่ ที่ 5
ผลิตโดยบริษทั ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม
จ�ำกัด เริ่มออกบัตรตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2556 จัดท�ำ
ทัง้ สิน้ 16 ล้านฉบับ ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตร
รุน่ ที่ 3 รหัสบัตรด้านหลังขึน้ ต้นด้วย JT0 ท�ำงานเร็วกว่า
บัตรรุ่นเดิม ประมาณ 3 ถึง 4 เท่าพบว่าใช้งานกับ
โปรแกรมอ่านบัตรบางโปรแกรมไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ให้สามารถรองรับได้กอ่ น

บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) รุน่ ที่ 6
เริม่ ออกใช้งานตัง้ แต่ตน้ ปี 2557 จัดท�ำทัง้ สิน้
1.9 ล้านฉบับ ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่นที่ 3
รหัสบัตรด้านหลังขึน้ ต้นด้วย JC2 ความเร็วในการท�ำงาน
เท่ากับบัตรรุ่นที่ 4 พบว่าใช้งานกับโปรแกรมอ่านบัตร
บางโปรแกรมไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้
สามารถรองรับได้กอ่ น

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. เว็บไซต์ของกรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/
card/card.htm
2. บริษทั อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จ�ำกัด (ผูจ้ ำ� หน่าย
บัตรสมาร์ทคาร์ดและเครือ่ งอ่านบัตร)
www.rd-comp.com/?pid=00ab98dc-816f-4c0b-967d8ba80436a114
THE CORNER
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกิจการเงินร่วมลงทุน
กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) หมายถึง ธุรกิจที่ระดมเงินทุนจาก
แหล่งต่าง ๆ มาเพือ่ น�ำไปลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต เน้นการลงทุนระยะยาว และมี
การก�ำหนดระยะเวลาการร่วมลงทุนทีแ่ น่นอน โดยมีเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกันไปตามสถานะของ
เจ้าของเงิน เช่น ถ้าเป็นการด�ำเนินการโดยเอกชนมีเป้าหมายเพื่อหาก�ำไรเป็นหลัก แต่ถ้าเป็น
การด�ำเนินการโดยภาครัฐมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจของคนไทยให้ได้มีโอกาส
ส่งเสริมวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เติบโตต่อไป โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุน้
รูปแบบของธุรกรรม *

Investors

Target Company
ลงทุน

เงินปันผล
ก�ำไรจากการโอนหุน้

VC

ลงทุน

เงินปันผล
ก�ำไรจากการโอนหุน้

“บริษทั เป้าหมาย” (Target Company) หมายถึง บริษทั ทีต่ งั้ ขึน้

ตามกฎหมายไทยซึง่ ประกอบกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุน และต้องไม่เป็นบริษทั
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14
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“กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน” หมายถึง กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้

เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก�ำหนดและได้รบั การรับรองจาก สวทช. มีอตุ สาหกรรม 10 ประเภทดังนี้
(1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(2) อุตสาหกรรมเพือ่ ประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
(3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชวี ภาพ
(4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
(5) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(6) อุตสาหกรรมวัสดุกา้ วหน้า
(7) อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม และเครือ่ งประดับ
(8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
(9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
(10) อุตสาหกรรมฐานการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

“ทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า ทรัสต์ทกี่ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบกิจการ

เงินร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
( http://www.sec.or.th/TH/SECInfo/LawsRegulation/Documents/Act_Royal_Enactment/13-2550.pdf )

การประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน
2. มีมลู ค่าเงินทุนทีช่ ำ� ระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
3. ถือหุน้ ในบริษทั เป้าหมายเพียงอย่างเดียว หรือถือหุน้ ในบริษทั เป้าหมายและถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทยซึง่ มิได้ประกอบกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุน
4. จดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน หรือทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนด
( http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6321s.pdf )
THE CORNER
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5. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้จากการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการโอนหุน้
( http://www.rd.go.th/publish/40818.0.html )
6. กรณีทผี่ ปู้ ระกอบกิจการเงินร่วมลงทุน หรือทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึง่ ข้อใด ในรอบระยะเวลา
บัญชีใดให้สทิ ธิเป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนนั้ ๆ
7. ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีหรือ 10 รอบระยะเวลาบัญชี นับตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดแจ้งการเป็นกิจการ
เงินร่วมลงทุน หรือทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุนเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้วา่ จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
ก็ตาม
( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/4.PDF )
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ� หรับ “บริษทั กิจการเงินร่วมลงทุน” มีดงั นี้
1. ยกเว้นเงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั เป้าหมาย เฉพาะเงินปันผลส่วนทีค่ ำ� นวณได้จากกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุน
2. ยกเว้นเงินได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจาก
กิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งซึง่ สร้างมูลค่าเพิม่ และก่อให้เกิดรายได้ในบริษทั เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายได้ทงั้ หมดในรอบระยะเวลาบัญชีกอ่ นได้รบั รายได้จากการโอนหุน้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ� หรับ “ผูล้ งทุนในบริษทั กิจการเงินร่วมลงทุน” มีดงั นี้
1. ยกเว้นเงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั กิจการเงินร่วมลงทุน เฉพาะเงินปันผลทีจ่ า่ ยจากรายได้กจิ การเงินร่วมลงทุน
2. ยกเว้นรายได้จากการโอนหุ้นจากบริษัทกิจการเงินร่วมลงทุน เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่า
ทีล่ งทุน มี 2 กรณี ดังนี้

1

กรณีบริษทั กิจการเงินร่วมลงทุน ไม่มกี ำ� ไรสะสม
ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามสั ด ส่ ว นการลงทุ น ที่ ไ ด้
ลงทุนไว้ในบริษทั เป้าหมาย โดยบริษทั เป้าหมายต้อง
ประกอบกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้ในบริษัท
เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทงั้ หมด
ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนได้รับรายได้จากการ
โอนหุน้

2

กรณีบริษทั กิจการเงินร่วมลงทุน มีกำ� ไรสะสม
จากรายได้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของก� ำ ไรสะสมทั้ ง หมด
ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่ผู้ลงทุนได้รับรายได้
จากการโอนหุ้นนั้น ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้ง
จ�ำนวน

3. ยกเว้นรายได้จากการทีบ่ ริษทั กิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกัน ตามสัดส่วนก�ำไรสะสมจากรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้ซงึ่ ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินลงทุน
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ� หรับ “ผูล้ งทุนในทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน” มีดงั นี้
1. ยกเว้นเงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน เฉพาะเงินปันผลทีจ่ า่ ยจากรายได้การลงทุนในบริษทั
เป้าหมายในส่วนทีค่ ำ� นวณได้จากการประกอบกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุน
2. ยกเว้นรายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน ซึง่ ลงทุนในบริษทั เป้าหมาย เฉพาะการโอน
หน่วยทรัสต์ทตี่ รี าคาเป็นเงินได้เกินกว่าทีล่ งทุน มี 2 กรณี ดังนี้

1

กรณีทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน ไม่มกี ำ� ไรสะสม
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามสัดส่วนการลงทุนของทรัสต์
เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุนทีไ่ ด้ลงทุนไว้ในบริษทั เป้าหมาย
โดยบริษัทเป้าหมายต้องประกอบกิจการที่รัฐต้องการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อ
ให้เกิดรายได้ในบริษทั เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของรายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนได้รับ
รายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์

2

กรณีทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน มีกำ� ไรสะสม
จากรายได้จากการลงทุนในบริษทั เป้าหมาย ในส่วนที่
ค�ำนวณได้จากกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของก�ำไรสะสมทั้งหมดในรอบระยะเวลา
บัญชีก่อนที่ผู้ลงทุนได้รับรายได้จากการโอนหน่วย
ทรัสต์นนั้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ทงั้ จ�ำนวน

3. ยกเว้นรายได้จากการทีท่ รัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกัน ตามสัดส่วนก�ำไรสะสมทีไ่ ด้จากการลงทุน
ในบริษทั เป้าหมาย เฉพาะส่วนทีป่ ระกอบกิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุนซึง่ ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินลงทุน

หน่วยงานทีร่ ว่ มกันสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมสรรพากร
ให้มกี ารลงทุนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ พัฒนาตลาดการลงทุนและเป็นการผลักดันกิจการเป้าหมาย ให้สามารถพัฒนา
ตนเองเข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์และเติบโตอย่างมัน่ คงต่อไป

ภาพรูปแบบของธุรกรรม
อ้างอิงจาก : เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการส�ำนักกฎหมายพบประชาชนคนสรรพากรผ่าน Telepresence ในวันศุกร์ที่
29 เมษายน 2559 เรือ่ ง มาตรการยกเว้นภาษีสำ� หรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผูล้ งทุน โดย ภัทรินทร์ ภูษติ โภยไคย นิตกิ รช�ำนาญการ
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มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

สิทธิ

ในการอุทธรณ์
ภาษีอากร
การอุทธรณ์ภาษีอากร  เป็นกระบวนการยุตธิ รรมอย่างหนึง่ ทีก่ ฎหมายประมวลรัษฎากร
ก�ำหนดให้ผถู้ กู ประเมินภาษีสามารถใช้สทิ ธิคดั ค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมิน
ทีผ
่ ถู้ กู ประเมินภาษีเห็นว่าไม่ถกู ต้องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้

การคั ด ค้ า นการประเมิ น ภาษี อ ากรสามารถท� ำ ได้ โ ดยผู ้ ถู ก ประเมิ น ภาษี จ ะต้ อ งยื่ น ค� ำ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น หนั ง สื อ
ด้วยแบบค�ำอุทธรณ์ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก�ำหนด ซึ่งสามารถยื่นค�ำอุทธรณ์เป็นรายฉบับตามหนังสือแจ้งการประเมิน
หรือรวมยื่นค�ำอุทธรณ์ฉบับเดียวส�ำหรับหนังสือแจ้งการประเมินหลายฉบับก็ได้ โดยระบุให้ชัดแจ้งว่าอุทธรณ์คัดค้าน
การประเมินภาษีประเภทใด เดือนและปีภาษีใด ตามหนังสือแจ้งการประเมินฉบับใด และเป็นจ�ำนวนเงินภาษีเท่าใด และ
สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งระบุคอื ไม่เห็นด้วยกับการประเมินในประเด็นใด พร้อมทัง้ ให้เหตุผลทุกประเด็น และแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบเหตุผลนั้นด้วย โดยมีก�ำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ว่า ผู้จะใช้สิทธิอุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน เช่น ได้รับหนังสือ
แจ้งการประเมินวันที่ 2 ตุลาคม 2545 จะต้องยืน่ อุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 หรือได้รบั หนังสือแจ้งการประเมิน
วันที่ 4 ตุลาคม 2545 จะต้องยืน่ อุทธรณ์ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้น
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ผูถ้ กู ประเมินภาษีอากรสามารถยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ใคร?

1
2

ในเขตกรุงเทพมหานคร ยืน่ อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซงึ่ ประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากร
หรือผูแ้ ทน ผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด และผูแ้ ทนกรมการปกครอง
ในต่างจังหวัด ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผูแ้ ทน สรรพากรภาคหรือผูแ้ ทน และอัยการจังหวัดหรือผูแ้ ทน

ผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นอย่างไร?
เมือ่ ผูอ้ ทุ ธรณ์ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาและ
วินจิ ฉัยข้อโต้แย้งตามค�ำอุทธรณ์นนั้ เมือ่ แล้วเสร็จจะส่งผลเป็นค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ (ภ.ส.7) ให้แก่ผยู้ นื่ อุทธรณ์ ดังนี้

1
2
3
4

ให้ ปลดภาษีเนื่องจากพิจารณาเห็นว่า การประเมินไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์ไม่ต้องเสียภาษีตาม
การประเมิน
ให้ลดภาษีเนือ่ งจากพิจารณาเห็นว่า การประเมินบางส่วนถูกต้อง และบางส่วนไม่ถกู ต้อง จึงปรับปรุงจ�ำนวน
ภาษีให้คงเหลือเท่าทีผ่ อู้ ทุ ธรณ์ตอ้ งช�ำระภาษีเพิม่ เติมให้ครบถ้วน
ให้ยกอุทธรณ์เนือ่ งจากพิจารณาเห็นว่า การประเมินถูกต้องแล้ว ซึง่ ผูอ้ ทุ ธรณ์ตอ้ งเสียภาษีตามการประเมิน
ให้เพิม่ ภาษีเนือ่ งจากได้พจิ ารณาประเด็นการประเมินและข้อโต้แย้งของผูอ้ ทุ ธรณ์แล้วปรากฏว่า การประเมิน
ถูกต้อง แต่เจ้าพนักงานประเมินค�ำนวณภาษีคลาดเคลือ่ นต�ำ่ ไป คณะกรรมการ ฯ อาจปรับปรุงการค�ำนวณ
ภาษีและมีคำ� วินจิ ฉัยอุทธรณ์ให้ผอู้ ทุ ธรณ์เสียภาษีเพิม่ ขึน้ ได้

นอกจากนี้ เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วนิ จิ ฉัยข้อโต้แย้งตามค�ำอุทธรณ์และแจ้งผลการวินจิ ฉัยให้แก่ผอู้ ทุ ธรณ์
ทราบแล้ว หากผูอ้ ทุ ธรณ์ยงั ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อกี ผูอ้ ทุ ธรณ์ยงั มีสทิ ธิ
ยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลภาษีอากรภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้อกี ด้วย
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จากทีก่ ล่าวไปข้างต้นอาจสรุปได้วา่
เรื่องของการอุทธรณ์ภาษีอากรในกรณีหากเกิดปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขัดแย้งพิพาทกันระหว่าง
ผู้เสียภาษีอากรและผู้จัดเก็บภาษีอากร เกี่ยวกับจ�ำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียหรืออ�ำนาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร
นั้น หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีก็มีสิทธิที่จะคัดค้านการประเมินนั้นได้
โดยการยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในก�ำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วนั ได้รบั แจ้งการประเมิน
และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชี้ขาดอุทธรณ์แจ้งไปยังผู้อุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์ยังไม่พอใจในค�ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก็อาจอุทธรณ์คำ� วินจิ ฉัยนัน้ ต่อไปได้อกี โดยการฟ้องต่อศาลภาษีอากรภายในก�ำหนด
เวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์

ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  กรมสรรพากร
ได้วางกรอบการท�ำงานหรือ Roadmap 5 ปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2563)
คือการพัฒนาให้การบริหารจัดเก็บภาษีและการให้บริการเพือ่ รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั มุง่ เน้นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และภายใต้กรอบการท�ำงานดังกล่าว หนึง่ ในประเด็นยุทธศาสตร์
ทีก่ ำ� หนด ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย การเสริมสร้างด้านนโยบาย การเสริมสร้าง
ด้านกฎหมาย การเสริมสร้างด้านการอุทธรณ์ และการเสริมสร้างด้านการคืนภาษี ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงในส่วนของ
ด้านการเสริมสร้างด้านการอุทธรณ์ ที่ได้ก�ำหนดแผนการปรับปรุงกระบวนงานอุทธรณ์ภาษี เช่น การก�ำหนดกรอบเวลา
ในการพิจารณาอุทธรณ์ที่ชัดเจน การลดขั้นตอนกระบวนงานอุทธรณ์ รวมทั้งศึกษาการพัฒนาระบบยื่นอุทธรณ์
แบบออนไลน์ได้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ผเู้ สียภาษียงิ่ ขึน้ ด้วย
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ข้อมูลสถิตผ
ิ ลการด�ำเนินงานด้านการอุทธรณ์ภาษีอากร

800
725
650
575
500

2557

2556
PROJECT

PROJECT

700 686

PROJECT

PROJECT

660 637
งานรับใหม่

2558
PROJECT

PROJECT

795 774

งานด�ำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการอุทธรณ์ภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558

ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรู้จักสิทธิ ในการอุทธรณ์
ภาษีอากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากรได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่
http://www.rd.go.th/publish/304.0.html

ทีม่ าข้อมูล : คณะท�ำงานด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ กรมสรรพากร
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

ระบบการช�ำระเงินแบบ
นานานาม (Any ID)
นับวันบัตรประจ�ำตัวประชาชนจะมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นในชีวิตคนไทยและอาจเป็น
ปัจจัยที่ 5 ทีท่ า่ นจะวางให้หา่ งกายไม่ได้เสียแล้ว เพราะรัฐบาลมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาระบบการช�ำระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ทีจ่ ะขับเคลือ่ นระบบช�ำระเงินของไทย
ให้เป็นระบบเดียวกันด้วยบัตรประชาชน ซึ่งจะเอื้ออ�ำนวยต่อระบบเศรษฐกิจและภาคการเงิน
รวมถึงยังเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของแต่ละบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการในอนาคต
อีกด้วย ประกอบด้วยแผนงานส�ำคัญ 5 โครงการ ได้แก่  

1
3
5

โครงการระบบการช�ำระเงินแบบ Any ID (นานานาม)
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2
4

โครงการการขยายการใช้บตั ร
โครงการ e-Payment ภาครัฐ

โครงการการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการใช้ธรุ กรรมอิเล็กทรอนิกส์

โครงการแรกที่จะเริ่มด�ำเนินการภายในปีนี้คือ ระบบการช�ำระเงินแบบนานานาม หรือ Any ID ซึ่งเป็น
การน�ำข้อมูลตัวบุคคล (Identification) หรือ ID ประเภทใดก็ได้ (Any ID) ไม่วา่ จะเป็นเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) และอีเมล์
ในการท�ำธุรกรรม ประชาชนจะสามารถโอนเงินให้กนั โดยไม่จำ� เป็นต้องมีเลขบัญชีธนาคารทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ
ของแต่ละธนาคารเหมือนในอดีต

Any ID จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักหรือ backbone ของโครงการนี้ เพราะที่ผ่านมาระบบ

การช�ำระเงินของประเทศไทยมีการพัฒนาแบบต่างคนต่างพัฒนาท�ำให้แตกต่างกันจนยากที่จะเชื่อมโยงกันได้
ซึ่งสุดท้ายกลายมาเป็นอุปสรรคส�ำหรับการต่อยอดไปในอนาคต Any ID จึงเป็นการเปลี่ยนและพัฒนาให้ทุก ๆ
ระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไม่จ�ำกัด ในส่วนของธนาคารพาณิชย์จะต้องด�ำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตร
ให้เพียงพอและสวิตช์เลข Any ID และหมายเลขบัญชีธนาคารในการฝากถอนโอนเงินให้ลูกค้า การเบิกถอน
โอนจ่ายกับธนาคารก็ใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้เลย
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ระยะที่ 2  โครงการขยายการใช้บตั รประชาชน

เมือ่ มองภาพรวมแล้วระบบดังกล่าวเป็นการดึงภาคประชาชน
และภาคธุรกิจเชื่อมโยงไปสู่ภาครัฐอย่างครบวงจร การซื้อสินค้า
และบริการของประชาชนจะสะดวกมากขึน้ ภาครัฐระบุวา่ การซือ้
ขายสินค้าและบริการแม้จะราคาเพียง 20 บาท ก็สามารถท�ำ
ธุรกรรมผ่านบัตรประชาชนได้ การรับคืนหรือจ่ายภาษีก็ท�ำได้
ด้วยบัตรใบเดียว โดยข้อมูลการซื้อขายสินค้าและบริการทั้งหมด
เหล่านี้จะถูกส่งไปเป็นฐานข้อมูลให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถประเมินภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ได้อย่างแม่นย�ำมากขึน้

ระยะที่ 3 โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

ตามแผนงานของรัฐบาลได้เร่งด�ำเนินการ
ให้ โ ครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment
Master Plan) ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีครึง่ ซึง่ ก็จะ
เป็นการพลิกโฉมใหม่ของเศรษฐกิจไทยด้วยบัตร
ใบเล็ก ๆ เพียงหนึ่งใบเช่นดังที่ ได้กล่าวไว้แต่ต้น
แล้วว่าบัตรประชาชนจะมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ ไป
ในชีวติ ดังนัน้ ท่านต้องเก็บรักษาบัตรประชาชนไว้
กับตัวเป็นอย่างดีเพราะมันจะไม่ใช่แค่บตั รติดกระเป๋า
หรือเอาไว้แลกบัตรขึน้ อาคารอีกต่อไป

ให้สามารถซือ้ สินค้าหรือบริการจากร้านค้าได้ ซึง่ ร้านค้า
ทัง้ ขนาดใหญ่และเล็กจะต้องมีเครือ่ งรูดบัตร หรือ EDC
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ได้
ง่ายและครอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึง่ รัฐบาลได้ตง้ั เป้าขยาย
เครือ่ งรับบัตรe-payment ให้ได้ 2 ล้านเครือ่ ง จากปัจจุบนั
มีเครือ่ งรับบัตรประมาณ 300,000 กว่าเครือ่ ง แต่สามารถ
รองรับระบบ Any ID ได้ประมาณ 100,000 กว่าเครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการต่อยอดจากการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านบัตรประชาชน ไปสูร่ ะบบการจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยภาคเอกชน
ทีข่ นึ้ ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว ก็สามารถน�ำส่งข้อมูล
ให้กับกรมสรรพากรได้โดยไม่ต้องส่งเป็นเอกสาร เช่น
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้รัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีได้มากขึน้

ระยะที่ 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐเป็น

การเชือ่ มโยงไปสูร่ ะบบการจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชน
โดยเฉพาะการออกมาตรการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี
ซึง่ โครงการในระยะนีจ้ ะต้องมีการระบุรายละเอียดข้อมูล
ของประชาชน เช่น อาชีพและรายได้ของแต่ละบุคคล
ไว้ในบัตรประชาชน อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านีจ้ ะไม่ได้
ปรากฏบนบัตรประชาชน แต่เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับ
ภาครัฐที่สามารถน�ำมาพิจารณามาตรการต่าง ๆ ได้
อย่างตรงกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ ในอนาคต

ระยะที่ 5 เป็นโครงการการให้ความรูแ้ ละส่งเสริม

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636436
2. www.moneychannel.co.th/news_detail/8594/National-e—Payment
3. www.thaigov.go.th
4. www.moneyandbanking.co.th/new/?p=2497

การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องของการกระตุ้น
และส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

“ธุรกิจระหว่างประเทศ

กับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ”
รั ฐ บาลมี น โยบายสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ภ าคเอกชนทั้ ง ใน
และต่างประเทศท�ำการลงทุน และส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters
หรื อ เรี ย กว่ า  IHQ) และบริ ษั ท การค้ า ระหว่ า งประเทศ
(International Trading Centers หรือเรียกว่า  ITC) เพือ่ ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า  การเงินและการลงทุน
ของประชาคมอาเซียน (AEC) รวมทัง้ บริษทั ไทยได้ตลาดและ
สินค้าจากหลากหลายประเทศ

ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarters : IHQ)
		 ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarters: IHQ) คือ บริษทั ทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
เพือ่ ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุนหรือการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
ในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ รวมถึง
บริษทั การค้าระหว่างประเทศซึง่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็นส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศด้วย

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการให้สทิ ธิประโยชน์ :
(1) ทุนจดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป
(2) มีการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุนหรือการบริหาร เว้นแต่
วิสาหกิจในเครือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(3) มีรายจ่ายในการด�ำเนินงานซึง่ เกีย่ วกับกิจการของ IHQ ทีจ่ า่ ยให้แก่ผรู้ บั ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า
15 ล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(4) ยืน่ ค�ำร้องขอและได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็น IHQ จากอธิบดีกรมสรรพากร
(5) ระยะเวลาการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี 15 รอบระยะเวลาบัญชี
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มาตรการทางภาษีสำ� หรับ IHQ :
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่ IHQ ส�ำหรับรายได้ดงั นี้
รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุนหรือการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
ในเครือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ค่าสิทธิทไี่ ด้รบั จากวิสาหกิจในเครือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
เงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากวิสาหกิจในเครือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าทีล่ งทุน
รายได้จากการจัดซือ้ และขายสินค้าในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถกู น�ำเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามา
ในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายล�ำตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นติ บิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศทีไ่ ด้รบั จากหรือในต่างประเทศ
(2) ลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่ IHQ จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ ทัง้ นี้ เฉพาะทีม่ ี
จ�ำนวนรวมกันไม่เกินกว่ารายได้ซงึ่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตาม (1) ส�ำหรับรายได้ดงั นี้
รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
ในเครือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ค่าสิทธิทไี่ ด้รบั จากวิสาหกิจในเครือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
(3) ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ IHQ ส�ำหรับรายรับทั้งหมดจากการบริหารเงินให้แก่วิสาหกิจในเครือ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
(4) ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งท�ำงานประจ�ำ IHQ เหลือร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมิน
(5) ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลแก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ และ
มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส�ำหรับรายได้
เงินปันผลทีไ่ ด้รบั จาก IHQ เฉพาะเงินปันผลทีจ่ า่ ยจากรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม (1)
ดอกเบี้ยที่ได้รับจาก IHQ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่ IHQ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อแก่วิสาหกิจในเครือที่เป็น
การบริหารเงิน
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บริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC)
		 บริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC) คือ บริษทั ทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
เพือ่ ประกอบกิจการจัดซือ้ และการขายสินค้า วัตถุดบิ และชิน้ ส่วน หรือการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศแก่นติ บิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

การให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การให้บริการดังต่อไปนี้
(1) การจัดหาสินค้า
(2) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ
(3) การจัดท�ำหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์
(4) การขนส่งสินค้า
(5) การประกันภัยสินค้า
(6) การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกีย่ วกับสินค้า
(7) การให้บริการอืน่ ๆ ตามทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�ำหนดธุรกรรมหลัก ๆ มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
ธุรกรรม OUT-OUT หมายถึง การจัดซือ้ วัตถุดบิ และขายสินค้านอกประเทศ โดยทีส่ นิ ค้าดังกล่าว
ไม่ได้ถกู น�ำเข้ามาในประเทศไทย
ธุรกรรม IN-OUT หมายถึง การจัดซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางในประเทศไทย เพือ่ ส่งขายให้
กับวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศเพือ่ การผลิต

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการให้สทิ ธิประโยชน์ :
(1) ทุนจดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป
(2) มีรายจ่ายในการด�ำเนินงานซึง่ เกีย่ วกับกิจการของ ITC ทีจ่ า่ ยให้แก่ผรู้ บั ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า
15 ล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(3) ยืน่ ค�ำร้องขอและได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็น ITC จากอธิบดีกรมสรรพากร
(4) ระยะเวลาการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี 15 รอบระยะเวลาบัญชี
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มาตรการทางภาษีสำ� หรับ ITC :
(1)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ ITC ส�ำหรับ
รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ
โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถกู น�ำเข้ามาในประเทศไทย หรือ
เข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดน หรือ
การถ่ายล�ำตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จาก
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่
นิตบิ คุ คลในต่างประเทศทีไ่ ด้รบั จากหรือในต่างประเทศ
(2)
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส�ำหรับเงิน
ปันผลทีไ่ ด้รบั จาก ITC ทัง้ นี้ เฉพาะเงินปันผลทีจ่ า่ ยจาก
รายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตาม (1)
(3)
ลดอัตราภาษีเงินได้ในการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และ
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่
คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของ ITC
และเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40(4) และ (8)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ เมือ่ ค�ำนวณภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
แล้ว อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีในอัตราทีส่ งู กว่าร้อยละ 15
ของเงินได้ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
คนต่างด้าว หากภาษีทตี่ อ้ งช�ำระน้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
เงินได้ และคนต่างด้าวนั้นยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยไม่ขอรับ
เงินภาษีทถี่ กู หักไว้นนั้ คืน การได้รบั ยกเว้น คนต่างด้าว
ต้องยืน่ รายการเกีย่ วกับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งน�ำมารวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ดว้ ย
		 นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานอื่ น เช่ น ส� ำ นั ก งาน
ตรวจคนเข้าเมือ ง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า ส� ำ นั กงานส่ ง เสริ มการลงทุน มีม าตรการควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนี้

1
2
3

ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) อนุญาตให้
คนต่างชาติทปี่ ฏิบตั งิ านใน IHQ และ ITC สามารถ
อยู่ในประเทศไทยได้ครอบคลุมระยะเวลาตามที่
BOI ก�ำหนด
กรมการจัดหางาน การออกใบอนุญาตท�ำงานให้คน
ต่างชาติโดยให้ใบอนุญาตครอบคลุมระยะเวลา
ตามที่ BOI
ก�ำหนดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด�ำเนินธุรกิจของ
นิตบิ คุ คลต่างด้าว ดังนี้
กรณีทไี่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในประเภท
ธุรกิจ IHQ และ ITC กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลดระยะ
เวลาการจดแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
มาตรการอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนในการจัดตัง้
IHQ และ ITC ให้ BOI โดยให้สิทธิประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนใน
การประกอบธุรกิจ IHQ และ ITC ในประเทศไทย

4

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
มีการจัดตัง้ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ส�ำหรับธุรกิจ IHQ และ ITC ในส�ำนักงาน
BOI เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ตั้งแต่
ต้นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ โดยเป็นศูนย์กลางในการรับ
ค�ำขอจัดตัง้ ค�ำขอเปลีย่ นแปลง ยืน่ แบบรายงาน
ตลอดจนเอกสารหลั ก ฐานรวมทั้ ง ให้ ข ้ อ มู ล ที่
เกีย่ วข้องด้วย

มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการขยายธุรกิจให้กับภาคเอกชน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ
พัฒนาการค้า  การเงินและการลงทุนให้ประเทศไทย
มีศักยภาพในการท�ำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนเพิ่ม
มากขึน้
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นุชรี ปรัชญกุล
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการพิเศษ

การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

e-Payment

โดยทีป่ จั จุบนั เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย และเป็น
ธุรกิจที่มีมูลค่าโดยรวมทางเศรษฐกิจค่อน
ข้ า งสู ง และมี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ ให้บริการในธุรกิจ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะนี้
มิ ได้มีเพียงสถาบันการเงิน เท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงผู้ให้บริการทีม่ ิได้เป็นสถาบันการเงิน
อีกด้วย ดังนั้น เพื่อควบคุมดูแลมิ ให้เกิด
ความเสี ย หายต่ อ สาธารณชน อั น จะส่ ง
ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงทางการเงิ น
และการพาณิ ช ย์ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ยอมรั บ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงมี
พระราชกฤษฎีกาว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ล
ธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแล  วารสารสรรพากร
ฉบั บ นี้ จึ ง ได้ น� ำ เสนอเรื่ อ ง e-Payment
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ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นจะต้ อ ง
เกี่ยวข้องด้วยในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 กรมบัญชี
กลางได้กำ� หนดให้ภาครัฐทัง้ หมดรับจ่ายเงิน
เป็นการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มี
การช�ำระด้วยเงินสด หรือเช็ค โดยจะออก
กฎหมายให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลการท�ำ
ธุรกรรมรับ-จ่ายให้กรมสรรพากร และผลัก
ดันให้ผปู้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ การช� ำ ระเงิ น
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment)
ประกอบไปด้วยธุรกิจ 8 ประเภท ดังนี้

1
การให้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
e-Money หมายถึง การโอนสิทธิการถือครอง

เงินหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดหรือบางส่วน

2

การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit
Card Network) หมายถึง เครือข่ายการให้บริการ

รับส่งข้อมูลการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตร
เครดิ ต ของผู ้ ถื อ บั ต รไปยั ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ ง ออกบั ต ร
เช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการท�ำรายการ
แต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจาก
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอน
บัญชีระหว่างกัน

3

การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic
Data Capture : EDC Network) หมายถึง

การให้บริการเครือข่ายรับส่งข้อมูลอีดซี ที มี่ ศี นู ย์กลาง
หรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ
เครือข่าย

4

การให้ บ ริ ก ารสวิ ต ช์ ชิ่ ง ในการช� ำ ระเงิ น
(Transaction Switching) หมายถึง บริการเป็น
ศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการช�ำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผใู้ ห้บริการตามทีต่ กลงกัน

5

การให้บริการหักบัญชี (Clearing) หมายถึง

บริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามค�ำสั่ง
การช�ำระเงินส�ำหรับน�ำไปค�ำนวณหายอดเงินแสดง
ความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปท�ำการช�ำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการ
ช�ำระดุลส�ำเร็จลุลว่ งด้วย

6

การให้บริการช�ำระดุล (Settlement) หมายถึง

บริ ก ารระบบการช� ำ ระเงิ น ที่ ต กลงกั น ไว้ ล ่ ว งหน้ า
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการ
ปรับฐานะความเป็นเจ้าหนีห้ รือลูกหนีข้ องผูใ้ ช้บริการ
โดยผู้ให้บริการจะท�ำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้
บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ หรือรับช�ำระหนี้ โดยวิธี
อืน่ ใดตามทีต่ กลงกัน แล้วปรับบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้
บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือช�ำระเงินด้วยวิธีอื่น
ใดเพือ่ ให้หนีด้ งั กล่าวระงับไป

e-Payment
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7

8

การให้บริการรับช�ำระเงินแทน หมายถึง บริการ

การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์

รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้

อย่างหนึง่ อย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย

หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
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2

ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบก่ อ นให้
บริการ  ได้แก่

ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ต ้ อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นก่ อ น
ให้บริการ ได้แก่

การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า
หรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการทีก่ ำ� หนด
ไว้ลว่ งหน้า จากผูใ้ ห้บริการเพียงรายเดียว ทัง้ นี้
เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จ�ำกัด
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ บ ริ โ ภคโดย
มิ ไ ด้ แ สวงหาก� ำ ไรจากการออกบั ต ร ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�ำหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card
Network)

วารสารสรรพากร

การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network)
การให้บริการสวิตช์ชงิ่ ในการช�ำระเงินระบบหนึง่
ระบบใด (Transaction Switching )
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า
และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ
ทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า จากผูใ้ ห้บริการหลายราย
ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจ�ำหน่าย
และการให้บริการเดียวกัน

3
ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้
บริการ ได้แก่
การให้บริการหักบัญชี (Clearing)

e-Payment

การให้บริการช�ำระดุล (Settlement)
การให้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึง่ อย่างใด หรือผ่าน
ทางเครือข่าย
การให้บริการสวิตช์ชงิ่ ในการช�ำระเงิน
หลายระบบ
การให้บริการรับช�ำระเงินแทน
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า
และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ
ทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า จากผูใ้ ห้บริการหลายราย
โดยไม่จ�ำกัด สถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบ
การจัดจ�ำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงิน
ทางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ ไ ด้ที่ เว็บไซต์ธ นาคารแห่งประเทศไทย>ระบบการช�ำระเงิน>
การก�ำกับดูแลธุรกิจ e-Payment

ทีม่ า :
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Pages/default.aspx
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พิษณุ ผาสุกมโน
นิติกรชำ�นาญการ

รูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นคดี

การหลีกเลีย่ งภาษีอากร

ผูอ้ อกหรือผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม
เป็นความผิดอาญา
การรูก้ ฎหมายนับว่าเป็นเรือ
่ งยาก หากกระท�ำความผิดโดยทัง้ ๆ ทีร่ กู้ ฎหมายนับว่า
เป็นเรือ่ งที่ไม่สมควร  โดยเฉพาะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับภาษีอากร มีระวางโทษหนักมาก หากไม่ศกึ ษา
ไว้กอ่ นแล้วยังคิดจะหลีกเลีย่ งอีก ก็นบั ว่าเป็นอันตรายและยากทีจ่ ะหลุดพ้นจากความผิดอาญา 
มีตวั อย่างที่ไม่ดมี ากมาย จึงควรทีจ่ ะรูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเรา  
1. กรณีหลีกเลีย่ ง
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ มีนายบี เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ
กรมสรรพากร โดยใช้ ใ บก� ำ กั บ ภาษี ป ลอมเป็ น หลั ก ฐานในการเครดิ ต ภาษี กรมสรรพากรจึงไปตรวจ
สถานประกอบการพบใบก� ำ กั บ ภาษี ที่ อ อกโดยนิ ติ บุ ค คลอื่ น และสอบยั น พบว่ า ไม่ เ คยขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด เอ จึงแจ้งให้หา้ งฯ และนายบี น�ำพยานหลักฐานมาแสดงว่ากระท�ำโดยสุจริต แต่ห้างฯ และ
นายบี ไม่สามารถน�ำพยานบุคคลหรือเอกสารใด ๆ มาแสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายสินค้ากันจริง
ตามใบก�ำกับภาษี ทั้ง ๆ ที่ห้างฯ และนายบี เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายสินค้า
ตามใบก�ำกับภาษีดังกล่าวซึ่งสามารถพิสูจน์ถึงความจริงตามใบก�ำกับภาษีได้โดยง่าย เพราะหากมี
การซือ้ ขายสินค้ากันจริง เงินทีช่ ำ� ระค่าสินค้ามีจำ� นวนสูง ย่อมจะต้องมีพยานบุคคลหรือเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องไปแสดงได้เลย ดังนั้น เมื่อห้างฯ และนายบี เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่
จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ลงรายการเป็นเท็จในการจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม และน�ำใบก�ำกับภาษีของนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นใบก�ำกับภาษีปลอมหรือใบก�ำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษีพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ท�ำให้กรมสรรพากร
ได้รบั ช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ น้อยกว่าความเป็นจริง นายบีเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การมีอำ� นาจกระท�ำการแทนและเป็น
ผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอมในนามห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ จึงเป็นตัวการร่วมกระท�ำความผิดกับห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ
(ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขแดงที่ 1227/2545)
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2. กรณีเป็นผูอ้ อกใบก�ำกับภาษีปลอม
นายทอง ในนามห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เงิน และบริษัท เพชร ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ
ตามรายการสินค้าที่ระบุไว้ในเอกสารใบก�ำกับภาษี โดยกรอกรายละเอียดของประเภทสินค้า ราคา
จ�ำนวนภาษีมลู ค่าเพิม่ ชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผูซ้ อื้ สินค้าและอืน่ ๆ ลงในเอกสารใบก�ำกับภาษีของห้างฯ และบริษทั ฯ
ในฐานะผูข้ ายสินค้า ซึ่งความจริงแล้วนายทองกับผู้ซื้อไม่มีการซื้อขายสินค้าและช�ำระราคา
กันจริง เพื่อให้ผู้ซื้อน�ำเอกสารใบก�ำกับภาษีของนายทองไปใช้เป็นหลักฐานในฐานะผู้ซื้อ
สินค้าไปขอหักภาษี (เครดิตภาษี) จากกรมสรรพากร อันเป็นความเท็จ โดยฉ้อโกงหรือ
อุบายเพื่อให้ผู้ซื้อช�ำระภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง นายทองมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
มูลค่าเพิม่ ออกใบก�ำกับภาษีโดยไม่มสี ทิ ธิจะออก (ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น คดีหมายเลขแดง
ที่ 2662/2541)

3. กรณีเป็นผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม
บริษทั ไก่ เป็นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จ�ำกัดและเป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
มีนายเป็ดเป็นกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท กระท�ำการแทนบริษัท ไก่
ได้รว่ มกันน�ำใบก�ำกับภาษีของห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด นก ซึง่ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้
ในการเครดิตภาษีหรือขอคืนภาษีประจ�ำเดือนมิถนุ ายน สิงหาคม และธันวาคม จากกรมสรรพากร
รวม 14 ฉบับ ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจในศาลชั้นต้น แต่ต่อมาบริษัท ไก่ และนายเป็ด
อุทธรณ์วา่ ไม่ทราบว่าใบก�ำกับภาษีดงั กล่าวเป็นใบก�ำกับภาษีทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มเี จตนาฉ้อโกง
ภาษีของรัฐ เป็นข้อทีไ่ ม่ได้ยกขึน้ ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชัน้ ต้น ต้องห้ามมิให้อทุ ธรณ์ เป็นการ
กระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นความผิดร้ายแรง บริษทั ไก่
และนายเป็ดมีความผิดอาญา ไม่มเี หตุทศี่ าลอุทธรณ์จะก�ำหนดโทษให้นอ้ ยลง และไม่ให้รอการลงโทษ
(ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 8060/2543)

THE CORNER

33

English+

ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

y
d
a
Re go!
y
d
a
e
t
s
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการนัน้ สร้างกระแสความตืน่ ตัว
ในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาครัฐได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถน�ำไปใช้สนทนาได้
อีกทั้งหลายส่วนราชการก็มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในการจัดเก็บภาษีของประเทศ ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบภาษีอากรให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมทีจ่ ะรองรับ
ผู้เสียภาษีที่เป็นชาวต่างชาติและกิจการข้ามชาติ ด้วยการพัฒนา Website : www.rd.go.th และ Application :
RD Smart Tax ให้สามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษ และให้บริการ Call Center เป็นภาษาอังกฤษ
วารสารสรรพากรขอเป็นส่วนร่วมในการสร้างแรงผลักดันให้แก่ผู้อ่านในทุกสาขาวิชาชีพได้หันมาสนใจ
กับการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษง่าย ๆ จากบทความหน้าใหม่ “Ready steady go!” ทีจ่ ะสรรหาค�ำศัพท์หรือบทสนทนา
ทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับภาษีและเรือ่ งน่าสนใจทัว่ ๆ ไป มาให้ทา่ นได้สะสมไว้ในคลังความรูข้ องท่าน ฉบับนีเ้ ริม่ ต้น
ด้วยบทสนทนาในการต้อนรับชาวต่างชาติทมี่ ายืน่ แบบแสดงรายการภาษีกนั คะ

Officer : Hello, welcome to Area Revenue Branch Office1.
How can I help you?

Mr. A  : I would like to file my tax return form2.
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Officer  : Please come this way.

Where is your income3 from?

Mr. A  : I have salary4 from my work. What income tax
from do I need to use?

Officer  : You need a Personal Income Tax Return.
(Form of P.N.D.91)5 Here you are.

Mr. A  :  Ok. Thank you.

ชมวิดทิ ศั น์บทสนทนาได้ทนี่ ี่

ค�ำศัพท์นา่ สนใจ
1. Area Revenue Branch Office
2. Tax Return Form.			
3. Income 			
4. Salary				
5. Personal Income Tax Return
(Form of P.N.D.91) 		

ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
แบบแสดงรายการภาษี
รายได้
เงินเดือน
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
(ภ.ง.ด.91)

เรียบเรียงข้อมูลและวิดที ศั น์จาก ส�ำนักงานสรรพากรภาค 7
http://www.rd.go.th/region7/2664.0.html
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

Echo English
เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกที่ ทุกเวลา

คุณคงเคยได้ยินกับค�ำถามว่า
ท�ำไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทัง้ ๆ ทีค่ นไทย
ส่วนใหญ่กเ็ รียนภาษาอังกฤษกันมาอย่างน้อย 6 ปี
ในโรงเรียนมัธยม บางคนเรียนตัง้ แต่อนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัยเป็นเวลากว่า 10 ปี ก็ยังพูดไม่ได้
ในคะแนนสอบเฉลี่ยของสถาบัน TOEFL และ
TOEIC ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่า
ใน 10 ประเทศ ประเทศไทยได้อนั ดับท้าย ๆ ทัง้ ๆ
ที่เราก็เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
หลายคนบอกว่า เพราะสภาพแวดล้อมไม่อ�ำนวย
ไม่มีเวลาฝึก ค่าเรียนแพง บ้างก็ว่า ครูสอนภาษา
อั ง กฤษไม่ เ ก่ ง ระบบการเรี ย นการสอนยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพราะมัวแต่สอนเรื่อง Grammar
และ ค�ำศัพท์ยาก ๆ หรือเวลาพูดภาษาอังกฤษ
มั ก จะอายหรื อ กลั ว เสี ย หน้ า เพราะพู ด ผิ ด หรื อ
บ้างก็วา่ เพราะเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึน้ ของใคร
เป็นต้น จากประเด็นดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบาย
เร่งด่วนที่จะยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
Echo English ซึ่ ง เป็ น ครั้ ง แรกที่ ค นไทยทุ ก คน
สามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้
ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต
โดยทีผ่ เู้ รียน Echo English ไม่จำ� เป็นต้องมีพนื้ ฐาน
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มาก่อน เพราะบทเรียนได้รบั การออกแบบให้เป็นไป
ตามหลักการเรียนรูภ้ าษาตามธรรมชาติ มีทงั้ หมด
200 บทเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน
โดยจ�ำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตจริง เช่น บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
วิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ส�ำหรับหัวใจส�ำคัญของ
การประสบความส�ำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ
ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยคือ 1) เรียนรู้ จากต้นแบบ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 2) มีระบบ Feedback
ทีช่ ว่ ยแก้ไขให้ถกู ต้องในทันที ซึง่ ทัง้ 2 ปัจจัย รัฐบาล
ได้เตรียมความพร้อมให้กบั ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
เหลื อ เพี ย งประการสุ ด ท้ า ยคื อ 3) หมั่ น ฝึ ก ฝน
ขวนขวายเรียนรู้สม�่ำเสมอ เป็นหน้าที่ส�ำคัญของ
ประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส�ำเร็จ แอพพลิเคชัน่ Echo English
ดั ง กล่ า วเป็ น โปรแกรมการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
ใน 4 กลุม่ เป้าหมาย คือ ประชาชนทัว่ ไป นักเรียนนักศึกษา อาชีพเฉพาะทาง และข้าราชการ เพื่อ
ต้องการให้คนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยขณะนี้ได้
จัดท�ำในส่วนของประชาชนเสร็จแล้ว มีทงั้ หมด 30
บทเรียน การสร้างแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะท�ำให้

ประชาชนได้นำ� ไปใช้อย่างแพร่หลาย และเชือ่ ว่า
จะท�ำให้คนไทยตืน่ ตัวในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ขณะนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ
ได้เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ
Android: http://bit.ly/1U7Xzc5 และระบบ
IOS: http://apple.co/1Qr8UNB โครงการนี้
เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนได้
เรียนรู้ แอพพลิเคชัน่ เพือ่ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ได้อย่างทั่วถึงและมุ่งหวังที่จะส่งผลให้คนไทย
เกิดการเรียนรู้ สามารถสื่อสาร และสนทนา
ภาษาอั ง กฤษกั บ ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ซึง่ สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน่ Echo English
ได้ฟรีไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ด้วยขัน้ ตอนง่าย ๆ โดยเข้าไป
ที่ Google Play Store พิมพ์คำ� ว่า echoenglish
โดยไม่ตอ้ งเว้นวรรค ในช่องค้นหา กดติดตัง้ แล้วรอ
จนเสร็จมาถึงขั้นตอนลงทะเบียน นอกจากนี้
ผู ้ ส นใจยั ง สามารถเข้ า ชมคลิ ป วิ ดี โ อแนะน� ำ
การใช้งานได้ที่ https://www.youtube.com
/watch?v=bPc4YvVUack หรื อ เข้ า ไปใน
เว็บไซต์ YouTube ค้นหาค�ำว่า Echo English
ได้อกี ด้วย

ส� ำ หรั บ คนไทยบางคนที่ พู ด
ภาษาอั ง กฤษเก่ ง ๆ โดยที่ไม่เคยไป

เมืองนอก เขาเก่งมาได้เพราะเขามีการทุ่มเท
ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้และฝึกด้วยตนเอง
จากทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและจากสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น
ดู ห นั ง ฟั ง เพลง อ่ า นนิ ต ยสารหรื อ หนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ และศึกษาข้อมูลจากแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ ในมือถือและแท็บเล็ตก็มีให้เห็นไม่น้อย
อยู่เหมือนกัน สุดท้ายนี้ขอหยิบยกสํานวนฝรั่ง
ประโยคหนึง่ ว่า “You can take a horse to water ,
but you can’t make it drink” หมายความว่า
คุ ณ สามารถนําม้ า ไปที่ แ หล่ ง น�้ ำ ได้ แต่ คุ ณ
ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ให้ มั น ดื่ ม น�้ ำ ได้ เปรี ย บม้ า
เป็ น ผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เขาสามารถพา
ม้ า ทั้ ง หลายไปที่ แ หล่ ง น�้ ำ แล้ ว บอกม้ า ว่ า น�้ ำ
มีประโยชน์อย่างไร และสอนม้าให้รู้วิธีดื่มน�้ำ
แต่สุดท้ายม้ามันก็ไม่ยอมดื่ม เหมือนกับผู้สอน
วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ภาษาอั ง กฤษให้ เ ขารู ้
แต่เขาก็ยังไม่ยอมบริโภคภาษาอังกฤษเข้าไป
ถ้าไม่อยากเป็นม้าตัวนั้น คุณต้องเริ่มเรียนรู้
และฝึกฝนภาษาอังกฤษเข้าไปในชีวิตของคุณ
ได้แล้ว

ทีม่ าข้อมูล :				
1. http://www.thaigov.go.th
2. หนังสือ ฝรัง่ ไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท โดย Christopher Wright
3. https://www.youtube.com/watch?v=bPc4YvVUack

THE CORNER

37

Thinking+

ธนรัตน์ สุวรรณเมนะ
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หากให้บอกถึงประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก คงต้องยกให้ประเทศญีป่ นุ่ เพราะนอกจาก
จะมีระบบการจัดการทีด่ เี ยีย่ ม รวมไปถึงประชาชนทีม่ รี ะเบียบวินยั แล้ว
ญีป่ นุ่ ยังมีบา้ นเมืองทีส่ ะอาดน่าอยู่ และมีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
จึงไม่นา่ แปลกใจเลยทีค่ นจากทัว่ ทุกมุมโลกอยากทีจ่ ะไปเยือนประเทศ
นีส้ กั ครัง้ รวมไปถึงคนไทยจ�ำนวนมากด้วย โดยเฉพาะระยะหลังมานี้
ประเทศญี่ปุ่นได้หันมาเอาจริงเอาจังกับการท�ำตลาดท่องเที่ยวเพื่อ
ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงเกิดไอเดีย
ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยโครงการ
หนึง่ คือ ระบบการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนลายนิว้ มือทีเ่ ชือ่ มโยง
กับระบบช�ำระเงิน เพือ
่ ลดปัญหาอาชญากรรมและความกังวลของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ก�ำลังจะน�ำ
มาทดสอบระบบในไม่ชา้ นี้
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ส�ำหรับระบบนี้ วิธกี ารก็คอื จะเริม่ ต้นตัง้ แต่เมือ่ นักท่องเทีย่ ว
เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น ทางสนามบินจะมีตู้ให้ลงทะเบียน
ลายนิ้วมือ ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากพาสปอร์ต และ
ข้อมูลบัตรเครดิต หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย เมื่อเข้าไป
ท่องเทีย่ วเข้าพักทีโ่ รงแรม หาร้านอาหารอร่อย ๆ หรือชอปปิงสินค้า
ตามห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้า ก็สามารถใช้ลายนิ้วมือนั่นเอง
เป็นการยืนยันตัวตน ช�ำระเงิน หรือจะด�ำเนินการเรือ่ งการยกเว้นภาษี
หรือคืนภาษีได้เลย
ในกรณี ข องการใช้ บ ริ ก ารโรงแรมก็ ไ ม่ ต ้ อ งโชว์
พาสปอร์ตตามกฎหมายเดิมอีกต่อไป เพียงแค่ใช้สองนิ้วแตะ
ลงบนกล่องสแกนลายนิว้ มือ ทุกอย่างก็เรียบร้อย อีกทัง้ ยังเป็น
การช�ำระเงินทีส่ ะดวกรวดเร็วกันทัง้ สองฝ่าย ซึง่ เบือ้ งต้นในช่วง
ฤดูร้อนปีนี้โครงการจะเริ่มทดลองใช้กับโรงแรมและร้านค้า
ประมาณ 300 แห่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ยอดนิยมของ
นักท่องเทีย่ ว เช่น Atami, Hakone, Kamakura และ Yugawara
และจะขยายระบบให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศภายในฤดูใบไม้ผลิ
ปีหน้า ซึง่ ทางรัฐบาลญีป่ นุ่ คาดหวังทีจ่ ะให้ระบบสมบูรณ์แบบ
เพือ่ รองรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี 2020 โดยโครงการนี้
เป็นโครงการแบบสมัครใจ ที่นักท่องเที่ยวมีสิทธิเลือกว่าจะ
ลงทะเบียนหรือไม่ เพราะแน่นอนว่าจะต้องมีนกั ท่องเทีย่ วบางคน
ก็ไม่สะดวกหรือไม่อยากจะใช้บัตรเครดิตในการท่องเที่ยว
ต่างประเทศเช่นกัน อนาคตอันใกล้นี้ เราคงได้เห็นความชัดเจน
ของระบบนี้กัน และคงเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ชืน่ ชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และหลงใหลอารยธรรมของประเทศ
ญีป่ นุ่ กันอยูไ่ ม่นอ้ ยเลยทีเดียวครับ

ข้อมูลจาก
1. http://www.matichon.co.th/news/108738
2. https://www.spokedark.tv/articles/purchase-by-fingerprint/
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

เตรียมรับมือ
โรคที่มากับฝน

เมือ่ หน้าฝนมาเยือน ไม่เพียงน�ำความชุม่ ชืน้ มาฝากผืนดินและผูค้ น แต่ฝนที่
ตกชุกยังมาพร้อมโรคต่าง ๆ ที่ต้องพึงระวัง ส�ำหรับฤดูฝน สภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงไปก็คอื มีฝนตก อากาศเย็นลงและมีความชืน้ สูงขึน้ เป็นสาเหตุทำ� ให้โรค
หลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้งา่ ยและรวดเร็ว ปัจจัยส�ำคัญในการเกิดโรคระบาด
หรือโรคติดต่อต่าง ๆ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการคือ เชือ้ โรค ร่างกายคน และสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

โรคติดต่อทีพ
่ บบ่อยและมักเกิดขึน้ ในช่วงฤดูฝน มี 5 กลุม่ ได้แก่

1.

กลุม่ โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร

เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหาร
เป็นพิษ ซึง่ เกิดจากการรับประทานอาหารทีม่ กี ารปนเปือ้ นของเชือ้
จุลชีพทีก่ อ่ ให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารทีล่ ำ� ไส้ โดยผูป้ ว่ ย
จะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน�้ำ อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง
หากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได้ นอกจากนี้
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ และบี ยังสามารถติดต่อได้จาก
การรับประทานอาหารปนเปือ้ นเชือ้ ผูท้ มี่ อี าการตับอักเสบจะมีไข้
อ่อนเพลีย มีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองหรือดีซา่ น คลืน่ ไส้อาเจียน
ดังนั้น หน้าฝนนี้จึงควรระมัด ระวั ง อาหารการกิ น เป็ นพิ เ ศษ
รับประทานอาหารทีส่ กุ ใหม่ ๆ สะอาด และก่อนรับประทานอาหาร
ทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดและใช้ช้อนกลางให้ติดเป็นนิสัย
จะยิง่ ดีกบั ตัวท่านเองด้วย
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2. กลุม่ โรคติดเชือ้ ผ่านทางบาดแผลหรือเยือ่ บุผวิ หนัง
คือ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉหี่ นู โรคนีม้ อี าการ คือ
ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและ
โคนขาอย่างรุนแรง และตาแดง ประมาณร้อยละ 5-10 ของผูป้ ว่ ย
โรคนีอ้ าจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซา่ น ไตวาย หรือช็อกได้ และโรคนี้
มักเกิดในทีท่ มี่ นี ำ�้ ท่วม ผูท้ บี่ า้ นมีหนูมาก เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา
ชาวสวน คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โค สุกร ปลา หรือผู้ที่ท�ำงาน
ขุดท่อระบายน�ำ้ เหมืองแร่ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

3. กลุม่ โรคระบบทางเดินหายใจ

ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ
ปอดอักเสบหรือปอดบวม โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ชนิดเอ H1N1 ซึง่ เป็นโรคระบาด
ใหม่ ที่ขณะนี้พบการระบาดทั่วประเทศ และโรคไข้หวัดนกที่มี
แหล่งแพร่ระบาดมาจากสัตว์ปกี เชือ้ อาจมีการผสมข้ามสายพันธุ์
กับเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ในคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงระบาดในฤดูฝนได้
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4.

กลุม่ โรคติดต่อทีเ่ กิดจากยุง ได้แก่

4.1

ไข้เลือดออก

ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน�ำโรค และกว่าร้อยละ 80 เป็นยุงลายที่อยู่ในบ้าน
ที่จะวางไข่ในน�้ำที่ขังอยู่ตามที่ต่าง ๆ ผู้ป่วยระยะแรกจะมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
อาจมีอาการปวดกระดูกมาก ไข้จะสูงอยูป่ ระมาณ 2-7 วัน หลังจากนัน้ ไข้จะลง พร้อมกับ
อาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็น หรือช็อก

4.2

ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis)

โรคนีม้ ยี งุ ร�ำคาญชนิด Culex tritaeniorrhynchus เป็นพาหะน�ำโรค มักแพร่พนั ธุ์
ในแหล่งน�ำ้ ตามทุง่ นา ผูป้ ว่ ยจะมีไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน หลังจากนัน้ จะมีอาการซึมลง
หรือชัก และอาจเสียชีวติ หรือพิการหากไม่ได้รบั การรักษา

4.3

โรคมาลาเรีย

มียงุ ก้นปล่องทีอ่ ยูใ่ นป่าเป็นพาหะน�ำโรค โดยผูป้ ว่ ยจะมีอาการไข้ขนึ้ สูงหนาวสัน่
และซีดลง เนือ่ งจากเม็ดเลือดแดงแตก ถ้าเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ
ปอดผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติทางสมองทีเ่ รียกว่า มาลาเรียขึน้ สมองได้

5. โรคเยือ่ บุตาอักเสบหรือโรคตาแดง

เกิดจากเชือ้ ไวรัสทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ สกปรกกระเด็นเข้าตา	

นอกจากกลุม่ โรคทัง้ 5 แล้ว ในช่วงฤดูฝนเรือ่ งทีต่ อ้ งระวังอีก 2 เรือ่ ง คือ ปัญหา
น�้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุเกิดจากการแช่นำ�้ สกปรกนาน ๆ และอันตรายจาก
สัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่องที่หนีน�้ำมาอาศัยในบริเวณบ้าน และอีกหนึ่งเรื่อง
ทีต่ อ้ งระวัง คือ การรับประทานยาลดไข้ เช่น ห้ามกินยาในกลุม่ แอสไพรินอย่างเด็ดขาด
เพราะมีอนั ตรายกับบางโรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคฉีห่ นู
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สาเหตุสำ� คัญของโรคระบาดในฤดูฝน
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในฤดูฝน ส่วนใหญ่เกิดจากการตากฝน เสื้อผ้าหรือ
เครื่องนุ่งห่มเปียกชื้น ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง ท�ำให้ภูมิต้านทานลดลง
ประกอบกับเชื้อโรคบางชนิดมีความแข็งแรงขึ้นตามฤดูกาลจึงท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย
ได้งา่ ยขึน้

การดูแลและป้องกันโรคระบาดในฤดูฝน
ส�ำหรับในฤดูฝน สิ่งที่ส�ำคัญคือรักษาร่างกายให้อบอุ่น หากตากฝนตัวเปียก
ก็ควรรีบอาบน�ำ้ เช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะศีรษะ ใส่เสือ้ ผ้าทีอ่ บอุน่ และหากในบ้านมีแหล่ง
เพาะพันธุล์ กู น�ำ้ ยุงลาย ก็ควรส�ำรวจและก�ำจัด ในกรณีทมี่ บี าดแผลทีเ่ ท้า ไม่ควรสัมผัส
ถูกน�ำ้ บริเวณฝนตกและน�ำ้ ท่วมขัง หากมีความจ�ำเป็นก็ควรสวมใส่รองเท้าบูท หรือหาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรรีบท�ำความสะอาดเท้าโดยใช้สบู่ และเช็ดท�ำความสะอาดให้แห้ง
นอกจากนั้นยังควรออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ล้างมือให้สะอาด รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และหากมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะเป็นไข้ ไม่ควรหาซือ้ ยามารับประทานเอง
เพราะยาบางชนิดอาจจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีอาการแย่ลง เช่น ยาแก้ไข้ทมี่ ฤี ทธิแ์ รง อาจท�ำให้
ผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกมีเลือดออกง่ายยิง่ ขึน้ ดังนัน้ หากมีอาการผิดปกติจงึ ควรไปพบแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวหรือร่างกายไม่แข็งแรง เช่น
เด็กเล็กอายุต�่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวเรื้อรัง
เช่น โรคปอด มะเร็ง โรคหัวใจ เนือ่ งจากอาจจะมีอาการป่วยรุนแรงมากกว่าคนปกติได้
การดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเป็นสิ่งส�ำคัญ ง่าย ๆ เลยคือ
การออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ ทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ร่างกาย
จะได้มภี มู ติ า้ นทานโรคภัยต่าง ๆ ทีม่ ากับฝน

ทีม่ าข้อมูล :
1. กรมควบคุมโรค
2. ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคติดเชือ้ ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ปภาษี 2560

เกณฑเงินไดขั้นตํ่าในการยื่นแบบแสดงรายการ
โสด
เงินเดือน คาจางเทานั้น*

ใหม
เดิม

สมรส

100,000 บาท
50,000 บาท

ใหม
เดิม

200,000 บาท
100,000 บาท

* ม.40(1) แหงประมวลรัษฎากร

เงินเดือน คาจาง และ/หรือ
รายไดอื่นๆ

ใหม
เดิม

ใหม

60,000 บาท
30,000 บาท

เดิม

120,000 บาท
60,000 บาท

คาใชจาย

เงินเดือน คาจาง คานายหนา*

ใหม
เดิม

50 %
40 %

ไมเกิน
ไมเกิน

100,000 บาท
60,000 บาท

50 %

ไมเกิน

100,000 บาท

40 %

ไมเกิน

* ม.40(1)(2) แหงประมวลรัษฎากร

ใหม

คาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นๆ
เดิม

หรือหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควรได

60,000 บาท

คาลดหยอน

ผูมีเงินได

คูสมรส

ใหม

60,000 บาท

60,000 บาท

เดิม

30,000 บาท

30,000 บาท

บุตร

30,000 บาท

ไมจํากัดจํานวนบุตรและยกเลิกคาลดหยอน
การศึกษาบุตร 2,000 บาท/คน

15,000 บาท

จํากัดจํานวนบุตร ไมเกิน 3 คน

อัตราภาษี
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
ยกเวน

5,000,001 ขึ้นไป
2,000,001 - 5,000,000

1,000,001 - 2,000,000
750,001 - 1,000,000

500,001 - 750,000

300,001 - 500,000

150,001 - 300,000

0 - 150,000
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