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สวัสดีทกุ ท่านกับเดือนพฤษภาคม
ทีม่ าถึง เมือ
่ มองเห็นปฏิทนิ ทีถ่ กู ขีดฆ่าผ่านวันผ่านเดือน
มาจนถึงช่วงเวลาของเรือ่ งเกีย่ วกับภาษีอากรแล้ว เดือนนี้
คือเดือนที่เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลประจ�ำปีดว้ ยแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52
และ ภ.ง.ด.55 ส�ำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีภายใน 150 วัน
นั บ แต่ วั น สุ ด ท้ า ยของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ง ส�ำหรับ
นิ ติ บุ ค คลที่ ใ ช้ บ ริ ก ารยื่ น ภาษี ผ ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ก็ ยั ง
สามารถใช้บริการได้อยู่โดยยืดเวลาในการยืน่ ภาษีออกไป
อีก 8 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
เช่นเดียวกับปีทผ
ี่ า่ นมา
หากพูดถึงภาษี สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจ
พึงให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นหน้าทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
นั่นคือการเสียภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อจะได้
ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�ำเป็นจากปัญหาของ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ จ ะมี ผ ลตามมาแน่ น อน
เพี ย งแต่ จ ะยั ง ไงรู ป แบบไหนแค่ นั้ น เอง จึ ง ขอฝากเชิ ญ ชวน
ผู ้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ไ ปท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งไว้ ดี ก ว่ า ส� ำ หรั บ
เรื่ อ งดี ๆ ของเดื อ นนี้ กั บ วั น พื ช มงคล ที่ เ ป็ น วั น ส� ำ คั ญ ทาง
พุ ท ธศาสนาที่ ยิ่ ง ใหญ่ อี ก หนึ่ ง วั น ซึ่ ง ทางราชการจะจั ด ให้ มี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นธรรมเนียมประเพณี
ที่ ป ฏิ บั ติ กั น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี และนั่ น คื อ สั ญ ญาณว่ า ถึ ง ฤดู
แห่งการท�ำนาและเพาะปลูกแล้ว รวมทั้งยังมีวันฉัตรมงคล
และวันวิสาขบูชาที่เป็นวันส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา
ในเดือนนี้อีกด้วย ขอเชิญทุกท่านร่วมในกิจกรรมที่เวียนมาอีก
วาระหนึง่ กันค่ะ
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กรมสรรพากรร่ ว มกิ จ กรรม ออกบู ธ งาน
กาชาดประจำ�ปี 2559
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจ�ำปี 2559 โดย
นายพิพัฒน์ ขันทอง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ พร้อมด้วย
นางสาวทัศนีย์ มหาธนะกิตวิ งศ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง
ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วย ในการจัดงานกาชาดปีนี้ภายใต้
แนวคิ ด "ใต้ ร ่ ม พระบารมี สดุ ดี 84 พรรษา สภานายิ ก า
สภากาชาดไทย" จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน
2559 ซึง่ กรมสรรพากรได้ออกบูธ เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างด้าน
ภาษีอากร และแนะน�ำการยืน่ แบบภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบพิธี
เปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในนามของข้าราชการกระทรวงการคลัง และให้เกียรติเข้าเยีย่ ม
ชมบูธกรมสรรพากร ณ บริเวณสนามเสือป่า พระราชวังดุสติ

อธิบดีกรมสรรพากรให้สมั ภาษณ์มาตรการ
ภาษี กิน เทีย่ ว พัก ช่วงสงกรานต์ในรายการ
"เดินหน้าประเทศไทย"
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เรื่องมาตรการภาษีกระตุ้น
เศรษฐกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วและทานอาหาร เรี ย กขอ
ใบก�ำกับภาษีแบบเต็มรูป จากผู้ประกอบการตามนโยบาย
ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการกระตุน้ เศรษฐกิจในปี 2559 ณ อาคาร
กรมสรรพากร

กรมสรรพากรร่วมงานครบรอบ 141 ปี กระทรวงการคลัง
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร พร้อมผูบ้ ริหาร
กรมฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 141 ปี กระทรวงการคลัง และได้มอบ
เงินบริจาค เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการส�ำนักปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้นยังได้ร่วม
แสดงความยินดีกับนางสมจิตร์ ฉันท์ทอง นักตรวจสอบภาษีช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการ ในต�ำแหน่งนักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ ส�ำนักตรวจสอบภาษีกลาง
ข้าราชการกรมสรรพากรที่เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ประจ� ำ ปี 2558" โดยมี น ายวิ สุ ท ธิ์ ศรี สุ พ รรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์
ชัน้ 1 กระทรวงการคลัง
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โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการ
ลดหย่อนภาษีชว่ งสงกรานต์
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์รายการ “ฮาร์ดคอ
ข่าว” เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการลดหย่อนภาษี กิน
เที่ยว และพักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการลดหย่อน
ภาษีเที่ยวทั่วไทยตลอดปี 2559 เป็นการสนับสนุนนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศขยายตัว ทัง้ ในด้านผูบ้ ริโภคและผูล้ งทุน
โดยให้สมั ภาษณ์และออกอากาศทาง ททบ.5

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการ
ลดหย่อนภาษี กิน เทีย่ ว พัก ช่วงสงกรานต์
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์สดรายการ
“รวยหุน้ รวยลงทุน” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ
ลดหย่อนภาษี กิน เทีย่ ว พัก ช่วงสงกรานต์ และมาตรการภาษี
เทีย่ วทัว่ ไทย เทีย่ ว พัก ตามทีร่ ฐั บาลได้ออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจในปี 2559 รวมทั้งความคืบหน้าเรื่องการจัดท�ำ
ระบบบั ญ ชี ชุ ด เดี ย วของ SMEs โดยให้ สั ม ภาษณ์ แ ละ
ออกอากาศทาง ททบ.5

กรุงเทพมหานครเข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานกรมสรรพากร
นางสาวพั ด ชา พงศ์ กี ร ติ ยุ ต รองอธิ บ ดี ก รมสรรพากร พร้อมด้วย
นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว
ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการจากกรุงเทพมหานครที่ให้
ความสนใจขอเข้ามาเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมสรรพากร" ณ ห้องพระอุเทน 1 ชัน้ 2 อาคารกรมสรรพากร
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

Laser ID

เลขควบคุมหลังบัตรประจ�ำตัวประชาชน

จ�ำเป็นอย่างไร?

ในช่วงการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91)
ทีผ
่ า่ นมา มีผเู้ สียภาษีจำ� นวนมากทีเ่ พิง่ ลงทะเบียนเพือ่ ขอมีชอื่ ผู้ใช้งานและรหัสผ่านส�ำหรับ
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต และพบปัญหาส�ำคัญ
อย่างหนึ่งก็คือ ระบบการลงทะเบียนให้ระบุ “เลขควบคุมหลังบัตรประจ�ำตัวประชาชน”
ซึ่งผู้เสียภาษีหลายท่านอาจไม่มีเลขดังกล่าว หรือ ไม่ทราบว่าเลขดังกล่าวอยู่ที่ใด และ
ท�ำไมกรมสรรพากรจึงต้องให้ผเู้ สียภาษีระบุเลขดังกล่าวด้วย วารสารสรรพากรมีคำ� ตอบ
ให้ทา่ นค่ะ

กรมสรรพากรได้เริม่ ให้บริการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ
ภ.ง.ด.91) ทางอินเทอร์เน็ตมาตัง้ แต่ประมาณปี 2550 โดยแต่เดิมนัน้ การลงทะเบียนครัง้ แรกผูเ้ สียภาษี
จะต้องกรอกชื่อ-สกุลของบิดามารดาให้ถูกต้องตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ซึ่งพบว่ามีข้อขัดข้อง
ในการต้องสะกดชื่อ-สกุลของบิดามารดาให้เหมือนข้อมูลทะเบียนราษฎร์และอาจมีบุคคลอื่นที่อาจ
ทราบข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ สียภาษี น�ำข้อมูลส่วนตัวรวมทัง้ ชือ่ บิดามารดามาลงทะเบียนปลอมแปลงสิทธิ
ในการยืน่ แบบฯ และ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ สียภาษีได้
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กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้พฒ
ั นาระบบการลงทะเบียนให้ตอ้ งระบุ
ข้อมูลแสดงตัวตนทีเ่ จ้าของสิทธิเท่านัน้ ทีจ่ ะทราบข้อมูลดังกล่าว ซึง่ กรมสรรพากรเรียกว่า Laser ID หรือ เลขควบคุมหลังบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนซึง่ แสดงอยูห่ ลังบัตรประชาชนนัน่ เอง โดยเลขควบคุมหลังบัตร (Jc2 - xxx) นัน้ เป็นเลขควบคุมและตรวจสอบ
บัตรใบนัน้ ๆ และเลขควบคุมนีเ้ ป็นความลับของบัตรแต่ละใบ เมือ่ ผูเ้ สียภาษีกรอกเลขควบคุมหลังบัตรประจ�ำตัวประชาชน ระบบ
ลงทะเบียนจะประมวลผลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีกรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง จึงจะสามารถ
ด�ำเนินการแจ้งชือ่ ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านได้

นอกจากการใช้งานในการลงทะเบียนครั้งแรกแล้ว
Laser ID ยังใช้เพือ่ การขอรหัสผ่านใหม่ (กรณีจำ� รหัส
เดิมไม่ได้) และ ใช้ในการเข้าระบบเพื่อพิมพ์แบบ
แสดงรายการภาษีหรือใบเสร็จรับเงินอีกด้วย

ส�ำหรับผูเ้ สียภาษีทา่ นใดยังไม่เคยยืน่ แบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ลองหยิบบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของท่านมาพลิกดูด้านหลังว่ามีเลขควบคุมหลังบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือไม่ หากบัตรของท่าน
เป็นบัตรรุน่ เก่าที่ไม่มเี ลขดังกล่าวและประสงค์จะยืน่ แบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ก็นบั เป็นโอกาสดีทที่ า่ น
จะได้มบี ตั รประชาชนใหม่ซงึ่ เป็นบัตรแบบ Smart Card เพือ่ จะได้มเี ลขควบคุมหลังบัตรมาลงทะเบียน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับปีภาษีถัดไป หากท่านยังมีข้อขัดข้องใด ๆ
ในการน�ำเลขควบคุมบัตรมาลงทะเบียนหรือพิมพ์แบบฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center
1161.
THE CORNER
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

มาตรการพิเศษ

เพื่อการลงทุน

กระทรวงการคลัง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มนี โยบายในการสนับสนุนให้มกี ารลงทุนเพือ่
ให้เศรษฐกิจของประเทศดีขนึ้ ผูป้ ระกอบการเกิดความมัน่ ใจในการลงทุนมากยิง่ ขึน้ โดยมีหน่วยงาน
หลักที่ให้การสนับสนุนด้านการลงทุน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมสรรพากร ได้รว่ มมือกันส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ได้มมี าตรการทางด้านการเงิน
มาตรการทางด้านการลงทุน มาตรการทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ดังนี้

มาตรการทางด้านการเงิน  
มีการจัดตั้ง “กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” (Competitiveness
Enhancement Fund) อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้เงินอุดหนุนส�ำหรับการด�ำเนินงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส�ำหรับ :(1) เป็นค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
(2) เป็นค่าใช้จา่ ยในการท�ำวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3) เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(4) เป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกิจการในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับ
กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายก�ำหนด
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มาตรการทางด้านการลงทุน  
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics)
(3) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture and Biotechnology)
(5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
(6) อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ (Robotics)
(7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
(8) อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and Biochemicals)
(9) อุตสาหกรรมดิจทิ ลั (Digital)
(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยอุตสาหกรรม (1)-(5) เป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรม (6)-(10)
เป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

THE CORNER
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มาตรการทางด้านภาษี
ส�ำหรับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เป็นจ�ำนวน 3 เท่าของค่าใช้จา่ ยจริง เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้ของกิจการทีต่ อ้ งน�ำมารวม
ค�ำนวณก�ำไรสุทธิ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้

ร้อยละ 60   ของรายได้ทไี่ ม่เกิน 50 ล้านบาท
ร้อยละ   9   ของรายได้ทเี่ กิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ร้อยละ   6   ของรายได้ทเี่ กิน 200 ล้านบาท

หากนิติบุคคลใดที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป
เพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นจ�ำนวน 3 เท่าแล้ว
ต้องไม่น�ำรายจ่ายดังกล่าวไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/10.PDF)
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นอกจากนี้ มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานด้านการลงทุน (OSOS Investment Center) เพือ่ ด�ำเนินการ
ให้บริการข้อมูลและค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการขอใบอนุญาต เช่น
การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว และการให้ขอ้ มูลสนับสนุนด้านการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การตัง้ โรงงานและการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พิธีการศุลกากร ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ข้อมูลด้านการเงินและแหล่งเงินทุน เป็นต้น
ให้บริการเบ็ดเสร็จด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน การรับเรื่อง-ส่งต่อ-ติดตามผล การให้ค�ำแนะน�ำ
ในการกรอกข้อมูลในค�ำขอทัง้ กรณีการยืน่ ผ่านระบบออนไลน์และยืน่ เอกสาร
ให้บริการข้อมูลและค�ำปรึกษาเฉพาะด้าน เช่น การลงทุนในกิจการส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(International Headquarters : IHQ) กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading
Centers : ITC) เป็นต้น
ประสานงานอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักลงทุนในการศึกษาช่องทางการลงทุนและการเยีย่ มชมพืน้ ที่
ทีม่ ศี กั ยภาพในการตัง้ สถานประกอบการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
นักลงทุนในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในลักษณะเป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้
ข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านการค้า ด้านแรงงาน ด้านสาธารณสุขและความมัน่ คง และประสานงานการด�ำเนิน
งานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการยืน่ ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น

มาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุน นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการต่อยอดธุรกิจหรือสร้างสายการผลิตใหม่ ๆ ซึง่ ช่วยขยาย
การลงทุนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

พ.ร.บ.

เพิ่มโทษผู้จงใจหลีกเลี่ยงภาษี
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ช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดระบบ
การจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ ส� ำ หรั บ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยการรณรงค์ให้ผปู้ ระกอบการทัว่ ไปและผูป้ ระกอบการ SME ลงทะเบียนเข้าโครงการจดแจ้งขอเป็น
ผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ จะไม่ถูกตรวจสอบภาษีส�ำหรับปีที่
ผ่านไปแล้วและได้ลดอัตราภาษีสำ� หรับกิจการ SME ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย CRM (Compliance
Risk Management) หรือ การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ เป็น
การเลือกใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับคุณลักษณะของผูเ้ สียภาษีแต่ละประเภทเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ สียภาษี
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ างภาษีอากรให้ถกู ต้อง
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เรียบเรียงข้อมูลจาก
• 1. www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/
kormor/newlaw/prb41.pdf
• 2. http://money.kapook.com/view115043.html
• 3. www.prachachat.net/news_detail.php?newsid
=1456405628
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สำ�นักวิชาการแผนภาษี

เรียงร้อย 100 ปี
ภ า ษี อ า ก ร ไ ท ย

ตอน ภาษีสรรพากรกับการแก้ ไข ฟื้นฟู และเยียวยาผลกระทบจากวิกฤติของประเทศ 1

เมือ่ ประเทศไทยเกิดวิกฤติตา่ งๆ ซึง่ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการแก้ไข ฟืน้ ฟู
และเยียวยาผลกระทบจากวิกฤติเหล่านัน้ ภาษีอากรนับเป็นเครือ่ งมือหลักในการด�ำเนินนโยบาย
การคลังมาโดยตลอดดังทีจ่ ะได้กล่าวถึงต่อไปนี้

วิกฤติราชาเงินทุนในปี 2522
วิกฤติราชาเงินทุนซึ่งเกิดจากบริษัทราชาเงินทุน จ�ำกัดในปี 2522 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทเงินทุนอื่นๆ
โดยท�ำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการฝากเงินกับบริษัทเงินทุนและพากันไปไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินจาก
บริษัทเงินทุนก่อนครบก�ำหนดเป็นจ�ำนวนมาก จนบริษัทเงินทุนต่าง ๆ ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
บริษทั เงินทุนทีไ่ ม่มธี นาคารพาณิชย์หนุนหลัง
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รัฐบาลในขณะนั้นได้ด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วย
เหลือบริษทั เงินทุน ซึง่ รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ของต่างประเทศส�ำหรับดอกเบี้ย เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศซึง่ จ่ายจากหรือในประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมให้มกี าร
กูย้ มื เงินตราจากต่างประเทศ อันเป็นการเพิม่ สภาพคล่องให้
แก่บริษทั เงินทุน

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540

วิกฤติการเงินในปี 2527

รัฐบาลในขณะนั้นได้ด�ำเนินมาตรการการเงินและ
มาตรการการคลั ง เป็ น จ� ำ นวนมากเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาใน
ระบบสถาบันการเงินและปัญหาเศรษฐกิจตกต�ำ่ อันรวมถึง
มาตรการภาษีตา่ งๆ ทีอ่ อกมาในระหว่างปี 2540-2543 ดังนี้

วิกฤติราชาเงินทุนทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2522 ได้ลกุ ลามอย่าง
ต่อเนื่อง จนรัฐบาลต้องด�ำเนินโครงการ 4 เมษายน 2527
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหา
อันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาและ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เข้า
ร่วมโครงการรวม 25 บริษทั
กรมสรรพากรได้มกี ารออกมาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุน
การช่วยเหลือดังกล่าว อาทิ
การขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศส�ำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
เป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ จ่ายจากหรือในประเทศไทย
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเงินทุน
ส� ำ หรั บ ดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รของรั ฐ บาลซึ่ ง พั น ธบั ต ร
นั้ น ใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น การกู ้ ยื ม เงิ น จากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการรับเปลีย่ น
ตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริษทั เงินทุนทีป่ ระสบปัญหา และ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเงินทุน
ส�ำหรับเงินได้ทไี่ ด้รบั จากลูกหนีเ้ กีย่ วกับการรับเปลีย่ น
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเฉพาะที่จ่ายให้แก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
นอกจากนั้น เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินในปี 2528 กรมสรรพากร
ได้มีการยกเว้นภาษีการค้าและอากรแสตมป์ให้แก่กองทุน
และเมื่อกรมสรรพากรได้น�ำภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะมาใช้แทนภาษีการค้าในปี 2535 ก็ได้มีการยกเว้น
ภาษีธรุ กิจเฉพาะให้แก่กองทุนต่อไปด้วย

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยท�ำให้ประเทศไทย
ต้องเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้า
เงิน (Basket of Currencies) เป็นระบบลอยตัวภายใต้
การจัดการ (Managed Float)และต้องขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund หรือ IMF)

มาตรการภาษีเพือ่ แก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
และฟื ้ น ฟู ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้ รั บผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1. การก� ำ หนดให้ เ งิ น ส� ำ รองที่ กั น ไว้ เ ป็ น ค่ า เผื่ อ

หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับหนี้จากการให้สินเชื่อ
ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ได้กนั ไว้ตามกฎหมาย ส่วนทีต่ งั้ เพิม่ ขึน้
จากเงินส�ำรองประเภทดังกล่าวที่ปรากฏในงบดุลของรอบ
ระยะเวลาบัญชีกอ่ นสามารถหักเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณ
ก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลได้เต็มจ�ำนวน

2. การยกเว้ น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะส� ำ หรั บ การขาย

อสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบกิจการให้แก่องค์การบริหาร
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.) หรือบริษัทจ�ำกัดที่สถาบัน
การเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการบริหาร
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และการขายอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์หรือของบริษัทจ�ำกัด
ทีส่ ถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การบริหาร
สินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
บริหารสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์
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3. การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และ

10. การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับเงินได้

อากรแสตมป์ให้แก่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน (ปรส.) และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
(บบส.)

เท่ า ที่ ไ ด้ จ ่ า ยเป็ น ดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ยื ม เพื่ อ ซื้ อ เช่ า ซื้ อ หรื อ
สร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจ�ำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้าง
เป็นประกันการกูย้ มื นัน้

4. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี

11. การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะส�ำหรับรายรับจาก

เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ส� ำหรั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การปลดหนีห้ รือการประนอมหนีต้ ามค�ำขอประนอมหนีห้ รือ
แผนฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนีท้ ศี่ าลได้มคี ำ� สัง่ เห็นชอบ รวมทัง้
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนี้ ส�ำหรับเงินได้ทไี่ ด้รบั จากการโอนทรัพย์สนิ
การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระท�ำตราสาร
อันเนื่องมาจากการด�ำเนินการตามค�ำขอประนอมหนี้หรือ
แผนฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนีท้ ศี่ าลได้มคี ำ� สัง่ เห็นชอบ

5. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้

นิตบิ คุ คล ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ให้แก่ลกู หนีแ้ ละเจ้าหนี้ รวมทัง้ การก�ำหนดให้เจ้าหนีส้ ามารถ
จ�ำหน่ายหนีส้ ญ
ู จากบัญชีลกู หนีใ้ นส่วนหนีท้ ไี่ ด้ปลดหนีใ้ ห้แก่
ลูกหนีโ้ ดยไม่ตอ้ งด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากร
ก�ำหนด ส�ำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด

6. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

ส�ำหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

7. การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

8. การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์ ใ ห้ แ ก่ บ รรษั ท ตลาดรองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
(บตท.)

9. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่บริษัทบริหาร

สินทรัพย์
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การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก�ำไรจากร้อยละ
3.3 เหลือร้อยละ 0.11 เป็นการชัว่ คราว

มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การควบรวมกิ จ การและ
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึง่ ท�ำให้บริษทั ต่าง ๆ สามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้

นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ส�ำหรับ
การทีผ่ ปู้ ระกอบกิจการซึง่ เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดหรือบริษทั
จ�ำกัดควบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั

2. การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์ส�ำหรับการที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัท
มหาชนจ�ำกัดหรือบริษทั จ�ำกัดโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1. การปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 10

เป็นร้อยละ 7 เป็นการชัว่ คราวตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2542
หลังจากได้ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2540

2. การยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา

ร้ อ ยละ 1.5 จากการขายสิ น ค้ า หรื อ การให้ บ ริ ก ารของ
ผู้ประกอบการที่มีรายรับ 600,000-1,200,000 บาทต่อปี
โดยก�ำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1,200,000
บาทต่อปี ได้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2542 ทัง้ นี้ จ�ำนวนรายรับทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้
ปรับเพิม่ เป็นไม่เกิน 1,800,000 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2548

3. การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาส� ำ หรั บ

เงินได้สุทธิ 50,000 บาทแรกตั้งแต่ปี 2542 ทั้งนี้ จ�ำนวน
เงินได้สุทธิท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ปรับ
เพิ่มเป็น 80,000 บาทแรกในปี 2546 เป็น 100,000 บาท
แรกในปี 2547 และเป็น 150,000 บาทแรกในปี 2551
จนถึงปัจจุบนั

4. การก�ำหนดให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สามารถหั ก ค่ า สึ ก หรอและค่ า เสื่ อ มราคาของทรั พ ย์ สิ น
อย่างอืน่ ในปีแรกเป็น 2 เท่าของอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ปกติและ
ส�ำหรับปีถัดไปให้หักตามอัตรา 2 เท่าดังกล่าวโดยค�ำนวณ
จากมูลค่าต้นทุนส่วนทีเ่ หลือในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

5. การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ บ ริ ษั ท

และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส�ำหรับเงินได้เป็นจ�ำนวนเท่ากับ
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เพือ่ ซือ้ หรือให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ

นอกจากนั้ น ยั ง ได้ มีก ารยกเว้นภาษีเงินได้บุค คล
ธรรมดาส�ำหรับค่าชดเชยทีล่ กู จ้างได้รบั ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานและค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตาม
กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชย
ทีล่ กู จ้างหรือพนักงานได้รบั เพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิน้ สุด
สัญญาจ้าง เฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้าง
ของการท�ำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
เพือ่ บรรเทาภาระภาษีให้แก่ลกู จ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทีต่ อ้ งออกจากงานเนือ่ งจากผูป้ ระกอบการในภาคเอกชนต้อง
ปิดกิจการหรือ ลดจ�ำนวนลูกจ้างลง รวมทัง้ รัฐวิสาหกิจบางแห่ง
ต้องลดจ�ำนวนพนักงานลง
การออกมาตรการภาษีตา่ ง ๆ ข้างต้นเป็นปัจจัยหลัก
ประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจไทยเริม่ กลับมาขยายตัวอีกครัง้
ในปี 2542 หลังจากที่หดตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2540 และ
ร้อยละ 7.6 ในปี 2541

ในตอนหน้าติดตามกันว่า เมื่อเกิดวิกฤติ
การเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 2551และ
ภัยธรรมชาติขนึ้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการภาษีใดเพือ่
น�ำพาให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤติดงั กล่าวไปได้
THE CORNER
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การเริ่มต้นธุรกิจในรูปของบริษัท ห้างร้าน ส�ำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง
เป็นปัจจัยส�ำคัญอันดับแรก ๆ คือ การท�ำบัญชี ซึง่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มกั จะโอนหน้าทีเ่ หล่านี้ให้กบั
ส�ำนักงานบัญชี โดยยอมทีจ่ ะรับภาระค่าใช้จา่ ยในการท�ำบัญชี ค่าทีป่ รึกษาไว้เอง แต่กย็ งั มีผปู้ ระกอบการ
บางรายทีเ่ ลือกจะจัดท�ำบัญชีเองเพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยของกิจการ ซึง่ จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั มีซอฟท์แวร์
ที่เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปในการท�ำบัญชีมากมายให้สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความถนัด
ของแต่ละคน อย่างเช่น โปรแกรมบัญชีสำ� เร็จรูป  Formula , Express , Winspeed , Easy Acc , Oracle ,
SAP เป็นต้น ซึง่ แต่ละโปรแกรมจะมีหลักการพืน้ ฐานทีค่ ล้ายกัน แต่ในรายละเอียดการบริหารจัดการและ
การควบคุมจะออกแบบแตกต่างกันออกไป
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1
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

โปรแกรมทางการบั ญ ชี (Accounting
Software) เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมา

เพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ ท�ำหน้าที่บันทึก
ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่
เกิดขึ้นของกิจการ โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท
และสรุปผลออกมาในรูปของงบการเงิน และมีตั้งแต่
ประเภทที่รองรับการบันทึกบัญชีและท�ำงบการเงิน
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว (ระบบ GL) หรื อ ประเภทที่ เ ป็ น
Integrated Accounting System คือ ระบบการขาย
ทีอ่ อกใบก�ำกับภาษีมาเชือ่ มกับระบบบัญชีและบันทึก
บั ญ ชี โ ดยอั ต โนมั ติ ส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ข อง
ผูป้ ระกอบการจะมีขอ้ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารของกิ จ การควรรู ้ ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ ง
กับหน่วยงานหลัก ๆ อยู่ 3 หน่วยงาน

เป็นองค์กรเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ
ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพบัญชี
ในทุ ก ๆ ด้ า น รวมถึ ง การก� ำ หนดจรรยาบรรณส� ำ หรั บ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ด้านวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความรู้
ความเข้ า ใจอย่ า งถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ใ ห้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.fap.or.th

2
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการโดยการบริการจดทะเบียนจัดตั้ง
นิตบิ คุ คล การบริการข้อมูลธุรกิจ เช่น ขอคัดหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ขึ้นทะเบียนผู้ท�ำบัญชี รับยื่นงบการเงิน จนถึง
การสิ้นสภาพธุรกิจโดยการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ซึ่ง
จะเกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชีของกิจการจึงได้กำ� หนดชนิดของ
บัญชีทนี่ ติ บิ คุ คลต้องจัดท�ำ มีดงั นี้
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1) บัญชีรายวัน
(ก) บัญชีเงินสด
(ข) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร
(ค) บัญชีรายวันซือ้
(ง) บัญชีรายวันขาย
(จ) บัญชีรายวันทัว่ ไป
2) บัญชีแยกประเภท
(ก) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนีส้ นิ และทุน
(ข) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จา่ ย
(ค) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
(ง) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
3) บัญชีสนิ ค้า
4) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยก
ประเภทย่อยตามความจ�ำเป็นแก่การท�ำบัญชีของธุรกิจ
ข้อมูลอ้างอิง :

• http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/acc_list2544.pdf
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3
กรมสรรพากร  
เป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งดูแลและบริหารการเสียภาษีอากรให้เป็น
ไปตามกฎหมายประมวลรัษฎากร และมีหน้าทีร่ บั แบบแสดง
รายการภาษี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสียภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คล ฯลฯ กรมสรรพากรจึ ง มี น โยบายเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็ง
อย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการ
ส่งเสริมให้ SMEs จัดท�ำบัญชีชุดเดียว จึงได้พัฒนาและ
จัดท�ำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีสามารถ
จัดท�ำบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
และกฎหมายภาษีอากร ส�ำหรับโปรแกรมบัญชีสำ� เร็จรูปอย่าง
ง่ายส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ทีก่ รมสรรพากรพัฒนาขึน้
ผู้ประกอบการสามารถบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยระบบ
จะท�ำการประมวลผล เริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวัน
ทัว่ ไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุปผล
ออกมาในรูปของงบการเงิน (งบทดลอง งบดุล/งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน) และยังสามารถจัดท�ำรายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และ
พิมพ์แบบ ภ.พ.30 ได้ด้วย ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ
สามารถ download โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย ได้ทเี่ ว็บไซต์
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/41464.0.html
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“พัฒนา เศรษฐกิจ...

พัฒนาประเทศ”

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone หมายถึง เขตพืน้ ทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้
เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวก รวมทัง้
ให้สทิ ธิพเิ ศษบางประการในการด�ำเนินกิจการของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานจ�ำนวนมาก (Labor Intensive) อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งพึง่ พาวัตถุดบิ จากประเทศเพือ่ นบ้าน
ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจ�ำหน่ายยังประเทศ
เพือ่ นบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเทีย่ ว รวมถึงธุรกิจบริการทีห่ ลากหลายเพือ่ รองรับการขยายตัว
ชุมชน หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษถือเป็นการลงทุนเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ในภูมภิ าคอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และส่งเสริมการค้าการลงทุนทีส่ ำ� คัญ
เพือ่ การรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้กำ� หนด
ให้ตงั้ เขตเศรษฐกิจพิเศษขึน้ แล้วเป็น 2 ระยะ รวม 10 พืน้ ที่ ดังนี้

ระยะที่ 1
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อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตัง้ อยูบ่ น
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเมียนมา สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้พื้นที่
ชายแดนฝัง่ เมียนมายังมีแรงงานจ�ำนวนมากพร้อมรองรับการพัฒนาทีแ่ ม่สอด
รวมทั้ ง สามารถร่ ว มด� ำ เนิ น กิ จ การในลั ก ษณะอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ร่ ว ม
(co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี (เมียนมา)

ระยะที่ 1
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหว้านใหญ่ อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตัง้ อยูบ่ น
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม
และต่อเนือ่ งไปยังประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน) เป็นช่องทาง
ทีส่ ำ� คัญในการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้สามารถร่วมด�ำเนินกิจการ
ในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน (สปป.ลาว)
อ�ำเภออรัญประเทศ อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ค้าส่ง
ระหว่างประเทศและค้าปลีกทีม่ ศี กั ยภาพสูง เนือ่ งจากอรัญประเทศตัง้ อยูใ่ กล้ทา่ เรือ
แหลมฉบังและกรุงเทพฯ อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern
Economic Corridor) ซึง่ เป็นช่องทางส�ำคัญของไทยในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญ
และเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งสามารถร่วมด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรม
การผลิตร่วม (co-production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง
(กัมพูชา)
อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงท่าเรือสีหนุวลิ ล์ (กัมพูชา) มีฐานการท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ทีแ่ ละสามารถเชือ่ มโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (กัมพูชา)
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้มีด่าน
สะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่ง
และอันดับสองของไทยตามล�ำดับทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลาง
ของมาเลเซีย และมีการเชือ่ มโยงทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทาง ปาดังเบซาร์
มีฐานการผลิตในพืน้ ที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์
เป็นพืน้ ทีภ่ ายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีใ่ ห้ขยายออกสูป่ ระเทศ
เพือ่ นบ้านได้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมระหว่างสะเดากับบูกติ กายูฮตี มั (มาเลเซีย)
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ระยะที่ 2

อ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยูบ่ น
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึง่ สามารถ
ไปทางเหนือเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบกและทางน�้ำ
โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของ และ สปป.ลาว)
และ R3B (ผ่านด่านแม่สาย และเมียนมา) ส�ำหรับทางน�ำ้ สามารถขนส่งโดยอาศัย
แม่น�้ำโขงโดยผ่านท่าเรือเชียงแสน สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใต้สู่ท่าเรือ
แหลมฉบังเพื่อส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่น ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงมี
ศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่จีนตอนใต้และพื้นที่ตอนบนของ
เมียนมาและ สปป.ลาว เพื่อขนส่งสินค้าออกทางทะเลที่แหลมฉบังมีศักยภาพ
ด้านการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วในเชียงรายกับแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ตอนบนของเมียนมา และ สปป.ลาว และจีนตอนใต้
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นช่องทางการค้า
ชายแดนของไทย กับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
การค้าชายแดนผ่านด่าน ระหว่างไทย-สปป.ลาว อยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี
สามารถเชือ่ มโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) ได้ทงั้ ทางถนนและทางรถไฟซึง่ เชือ่ มโยง
ต่อเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ ดังนั้น จังหวัดหนองคายจึงมีโครงข่ายการขนส่ง
ทั้งทางถนน รถไฟ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีก่ ารพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชือ่ มโยงระหว่างหนองคาย
กับ สปป.ลาว (เวียงจันทน์และหลวงพระบาง) และกรุงเทพฯ นอกจากนั้น
ความเป็นเมืองน่าอยู่จะสามารถพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของนักลงทุนทั้งไทย
และต่างชาติ เริ่มจากบริเวณชุมชนเมืองหนองคาย ก�ำหนดให้เป็นศูนย์กลาง
โลจิส ติกส์ การคมนาคมขนส่ ง ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ศู นย์ กระจายสิ นค้ า
จุดผ่านแดนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (ค้าปลีก-ค้าส่ง) ในบริการระดับภูมภิ าค
ลุม่ แม่นำ�้ โขง อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมกระจายสินค้า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนาม
และจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศและมีศักยภาพ
ทีจ่ ะเป็นช่องทางการขนส่งไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน)
โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋างในเวียดนาม สนามบินนครพนมและเส้นทางรถไฟสาย
บ้านไผ่ (ขอนแก่น)-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งมีแผนในการพัฒนา
จะท�ำให้นครพนมมีการเชือ่ มโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ โดยจะเป็น
โอกาสในการขยายกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทงั้ ในประเทศและระหว่างประเทศ และ
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ระยะที่ 2
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่น ข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง ซึง่ สามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป นอกจากนีย้ งั มีทวิ ทัศน์บริเวณริมแม่นำ�้ โขงทีส่ วยงามเหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยทีต่ งั้ ซึง่ อยูบ่ นแนวเชือ่ มโยง
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา) พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนัน้
จึงสามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทงั้ ทางท่าเรือทวายไปสูป่ ระเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง
และยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
เชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี)-พื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและ
เครือ่ งดืม่ เคมีภณ
ั ฑ์ และยานยนต์ทมี่ ใี นพืน้ ทีม่ โี อกาสทีจ่ ะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มลู ค่าโดยอาศัยความได้เปรียบ
ของประตูทางออกทางทะเลทัง้ สองฝัง่ มหาสมุทรและแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้าน
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอยีง่ อ อ�ำเภอแว้ง อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีจดุ ผ่านแดน
เชือ่ มโยงกับมาเลเซีย 3 แห่ง ได้แก่ สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึง่ รองรับการค้าชายแดนและการท่องเทีย่ ว
ระหว่างไทย-มาเลเซีย มีสนามบินนราธิวาส ซึง่ สามารถให้บริการด้านการขนส่งและการเดินทางแก่นกั ท่องเทีย่ ว
และนักลงทุนทั้งไทยและมาเลเซีย ในบริเวณชายแดนเชื่อมโยงเข้าสู่เมืองหลักของประเทศไทย อ�ำเภอสุไหง
โก-ลก (นราธิวาส) ยังเป็นปลายทางสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ซึง่ มีทางรถไฟเชือ่ มต่อ
กับทางรถไฟในมาเลเซีย (รัฐกลันตัน) เข้าสูป่ ระเทศมาเลเซีย ดังนัน้ ในอนาคตหากมีการเปิดให้บริการเดินรถไฟ
ระหว่างสุไหงโก-ลก กับรัฐกลันตันจะช่วยเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจของนราธิวาส นอกจากนีม้ วี ตั ถุดบิ ทีจ่ ะสามารถ
สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน และจุดเด่นด้านวัฒนธรรมทีส่ ามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาล

นิยามความหมายตามประมวลรัษฎากร “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความถึง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556
ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า “บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ซึง่ รัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาระบบ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทีส่ อดคล้อง
กับระบบ ASEAN Single Window และการดําเนินการอืน่ ทีจ่ าํ เป็นเพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”
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กรมสรรพากร จึงได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การเป็นผูป้ ระกอบการขายสินค้าหรือให้บริการ
ทีจ่ ะใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยต้องด�ำเนินการ ดังนี้

1

ต้องจดแจ้งการขอใช้สทิ ธิการเป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษก่อนหรือในปี 2560

ต้องไม่ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน

3

ต้องไม่ใช้สทิ ธิลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
SMEs

4

ต้องจัดท�ำบัญชีแยกรายการส�ำหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ
กิจการทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5
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ต้องยืน่ แผนธุรกิจ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

5.1

ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ได้แก่ ชือ่ ทีอ่ ยู่ และ
เลขประจ�ำตัวนิตบิ คุ คลของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล

5.2

รายละเอียดธุรกิจทีข่ อจดแจ้งการใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบด้วย

(ก)

(ข)

ประเภทกิจการการผลิต ได้แก่ การผลิตสินค้าเพือ่
ทดแทนการน�ำเข้า การผลิตสินค้าเพือ่ การส่งออก
เป็นหลัก หรือการผลิตสินค้าทีม่ แี นวโน้มจะสูญเสีย
การแข่งขัน

ประเภทสินค้าที่ผลิต ทั้งนี้ หากเป็นการผลิตสินค้า
เพื่อการส่งออกเป็นหลัก ให้ระบุสัดส่วนการผลิต
เพือ่ การส่งออกในแผนธุรกิจด้วย

(ค)

รายละเอียดอืน่ ๆ (ถ้ามี)

5.3

วิสยั ทัศน์และเป้าหมายธุรกิจในระยะยาว

5.5

แผนการจัดหาเงินทุน

5.4

แผนการด�ำเนินงานปัจจุบนั

5.6

ประมาณการรายได้ และรายจ่ายจาก
การประกอบกิจการ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูป้ ระกอบการจะได้รบั การลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากอัตราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10
ของก�ำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีตอ่ เนือ่ งกัน ส�ำหรับการนับรอบระยะเวลาบัญชีให้นบั รอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ ริม่ จดแจ้งขอใช้สทิ ธิประโยชน์ตอ่ กรมสรรพากรเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนก็ตาม

หากผูป้ ระกอบการท่านใด สนใจใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถยืน่
แบบแจ้งการใช้สทิ ธิพร้อมรายละเอียดแผนธุรกิจได้ที่ ส�ำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
ในกรณีบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่
หรือส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีท่ สี่ ำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ้างอิง :
• www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/591.pdf
• www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg262.pdf
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

Happy Money :
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พลังงานแห่งความสุข มันจะอยูก่ บั คนทีม่ คี วามสุข
และรูจ้ กั ทีจ่ ะแบ่งปันเผือ่ แผ่ความสุขให้กบั คนอืน่ เท่านัน้ นีค่ อื แนวคิดหลักของ

หนังสือ "Happy Money"  แต่งโดย LAINA BUENOSTAR  ซึง่ เล่าถึงเทคนิค
ส�ำคัญ 2 ประการ ทีจ่ ะท�ำให้กระแสเงินสดวิง่ เข้ามาหาเราเพิม่ ขึน้ ซึง่ ได้แก่ เทคนิค
Giving & Receiving หรือแนวคิดทีว่ า่ "ยิง่ ให้ยงิ่ ได้รบั " ทีห่ ลายคนเคยได้ยนิ กัน
เพียงแต่วธิ กี ารในการให้นนั้ น่าสนุก และตืน่ เต้นกว่า
LAINA แนะน�ำให้น�ำธนบัตรที่มีมูลค่าน้อยที่สุด (เช่น ธนบัตรฉบับละ

20 บาท) ติดด้วยกระดาษ Post it ทีเ่ ขียนข้อความอวยพรไว้ จากนัน้ ก็นำ� ธนบัตรไปซ่อนเพือ่ รอ
คนโชคดีมาพบธนบัตรฉบับนี้ ด้วยความคิดทีว่ า่ เงินเล็กน้อยพร้อมค�ำอวยพรดีดี จะสร้างความ
หวัง ก�ำลังใจ หรืออย่างน้อยก็รอยยิม้ ให้กบั ผูท้ พี่ บเจอธนบัตรฉบับนี้ และท�ำให้ทา่ นกลายเป็น
"ผูส้ ร้างความสุข" ซึง่ ทีจ่ ริงแล้ว ความสุขไม่ได้เกิดขึน้ ขณะทีใ่ ครมาพบเงินทีซ่ อ่ นไว้ แต่ความสุข
นัน้ เริม่ ตัง้ แต่ทา่ นได้ตดั สินใจหยิบธนบัตรฉบับละ 20 บาท ออกมาจากกระเป๋า

LAINA แนะน�ำให้ทำ� แบบนี้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ในครัง้ แรกทีไ่ ด้ฟงั เธอแนะน�ำ

หลายคนต่างส่ายหัวและคิดว่าการกระท�ำแบบนีเ้ ป็นเรือ่ งไร้สาระ แต่จากงานวิจยั (ของเธอเอง)
คนใกล้ชดิ และผูอ้ า่ นทีล่ งมือท�ำตามเธอบอกว่าได้ผลในทางบวกเกินกว่า 80% ซึง่ สอดคล้อง
กับหนังสือหลายเล่มทีก่ ล่าวถึง "กฎแห่งแรงดึงดูด" ทีม่ กั จะบอกว่า "คนรวย คนมัง่ คัง่ เริม่ ต้น
ความรวยและอุดมสมบูรณ์ในจิตใจก่อนเป็นอันดับแรก"

ิ มัง่ คัง่ ด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว” เขียนโดยชาวญีป่ นุ่ ชือ่
หนังสือชือ่ “ชีวต
คุณคาเมะดะ จุนอิรโิ ร ก็มแี นวคิดสนับสนุนให้เริม่ ต้นความรวยในจิตใจเช่นกัน โดยได้กล่าวถึง
การจ่ายภาษีดว้ ยความสุข ทีส่ อดคล้องกับกฎแห่งแรงดึงดูดไว้วา่

สู้ สู้ !
!

!
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ผูส้ ร้างความสขุ

ภาษีเป็นค่าใช้จา่ ยทีม่ าพร้อมกับความเจ็บปวดเวลาจ่ายเป็นเงินสด ดังนัน้ ผูม้ เี งินได้

หรือผูป้ ระกอบการจึงรูส้ กึ เสียดายเมือ่ ต้องจ่ายภาษี แต่คนทีจ่ า่ ยภาษีดว้ ยความรูส้ กึ ดีกม็ อี ยูจ่ ำ� นวนมาก
จุดรวมของพวกเขาคือ การไม่มีอคติต่อภาษี พวกเขาตระหนักดีว่า ก�ำไรที่ได้จากธุรกิจของตัวเองนั้น
เกิดมาจากสังคม และได้มาจากการร่วมมือกันของคนในสังคม เงินที่พวกเขาหามาได้คือ “ส่วนแบ่ง”
ของสังคม ดังนัน้ จึงต้องเจียดเงินส่วนหนึง่ กลับคืนสังคมเพือ่ เป็นการตอบแทน พวกเขามีความคิดเกีย่ วกับ
ภาษีแบบนี้ พวกเขาไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าประเทศหรือท้องถิ่นฮุบเงินภาษีไปฝ่ายเดียวเหมือนที่ใคร ๆ
พูดกัน แม้ว่า ภาษีจะเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ แต่เมื่อได้พยายามวางแผนภาษีอย่างสมเหตุสมผลแล้ว
พวกเขาก็พร้อมทีจ่ ะจ่ายภาษีทเี่ หลือด้วยความรูส้ กึ ดีเพือ่ ตอบแทนสังคม
พนักงานบริษทั ทีถ่ กู หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยจากเงินเดือน พอดูยอดภาษีทงั้ หมดทีร่ ะบุในสลิปเงินเดือน
แล้ว หลายท่านถึงกับต้องถอนหายใจกับจ�ำนวนภาษีทถี่ กู หักไว้ แต่ทว่าการจ่ายภาษีจำ� นวนมากเป็นสิง่ ที่
พิสูจน์ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง จึงได้ผลตอบแทนจ�ำนวนมากและสามารถช่วยเหลือสังคม
ได้มากเช่นกัน
ในขณะที่บางท่านไม่อยากจะจ่ายภาษีแม้แต่เยนเดียว แต่น�ำเงินที่หามาได้ไปใช้จ่ายอย่าง
สุรุ่ยสุร่าย ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน
น่าเสียดายทีค่ นประเภทนีไ้ ม่มที างรวย ซึง่ นอกจากจะไม่รวยแล้ว คนประเภทนีก้ ม็ กั จะมีปญ
ั หาเรือ่ งเงิน
ไปตลอดชีวิต ดังนั้น ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จึงอยากให้ผู้อ่านมีทัศนคติที่ดีต่อการจ่ายภาษีเพื่อตอบแทน
สังคม

เมือ่ ได้อา่ นบทความและหนังสือข้างต้นแล้ว ก็นกึ อยากให้ทกุ ท่านมีความสุขใจจาก
การจ่ายภาษี และได้รบั ความร�ำ่ รวยในจิตใจเช่นกัน  จึงลองนึกหาวิธกี ารสร้างความสุขใจ
ในการจ่ายภาษีและคิดว่าวิธกี าร “ยิม้ ” ทุกครัง้ เมือ่ ยืน่ แบบแสดงรายการภาษี และจ่ายภาษี
น่าจะตอบโจทย์ทา่ นได้เพราะเมือ่ ท่าน “ยิม้ ” ท่านก็จะมีความสุขใจ เมือ่ ท่านมีความสุขใจ
ในการจ่ายภาษี ทรัพย์สินเงินทองก็จะเพิ่มขึ้นตามกฎแห่งแรงดึงดูดที่ว่า "ยิ่งให้ยิ่งได้
ยิง่ หวงกลับยิง่ หาย" เดือนภาษีนที้ า่ นลอง “ยิม้ ” ดูนะคะ

เรียบเรียงข้อมูลจาก
• บทความจากมันนีโค้ช ไดอารี เขียนโดย จักรพงษ์ เมษพันธ์ Facebook : monery coach
• หนังสือ ชื่อ สมองเศรษฐี (ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ) เขียนโดย : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
• หนังสือชื่อ ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว เขียนโดย ชาวญี่ปนุ่ ชื่อคุณคาเมะดะ จุนอิริโร ส�ำนักพิมพ์ welearn
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พิษณุ ผาสุกมโน
นิติกรชำ�นาญการ

รูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นคดี

ความผิดอาญา
การหลีกเลีย่ งภาษีอากร

และการเป็นผูอ้ อกหรือผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม
การรู้กฎหมายนับว่าเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเป็นเรื่อง
เกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร หากไม่ศึก ษาไว้ก ่อนแล้วยัง มีความคิดจะ
หลี ก เลี่ ย งอี ก ก็ นั บ ว่ า เป็ น อั น ตรายและยากที่ จ ะหลุ ด พ้ น จาก
ความผิดอาญา มีโทษทั้งจ�ำทั้งปรับ ไม่ว่าจะได้กระท�ำไปในอดีต
ปัจจุบนั หรือในอนาคต ก็ตาม มีตวั อย่างที่ไม่ดมี ากมาย จึงควร
ทีจ่ ะรูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเรา  
1. กรณีหลีกเลีย่ ง
นายถวายชัย กรรมการ บริษทั เอ ได้กระท�ำการ กรอกข้อความ
รายการเกีย่ วกับรายได้ตน้ ทุนสินค้าและรายจ่ายในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลของ บริษัท เอ แล้วยื่นต่อกรมสรรพากรแสดงว่า บริษัท เอ ขาดทุน
สุทธิไม่มีเงินภาษีที่ต้องช�ำระ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความเท็จ โดยความจริง
คือว่า บริษทั เอ มีรายได้จากการประกอบกิจการทีย่ งั ไม่ได้ลงบัญชี มีกำ� ไรสุทธิ
เป็นกรณีนายถวายชัย กับ บริษัท เอ โดยรู้อยู่แล้ว โดยจงใจ โดยความเท็จ
โดยฉ้ อ โกง ได้ ร ่ ว มกั น มี เ จตนากระท� ำ ความผิ ด เพื่ อ ฉ้ อ โกงและหลี ก เลี่ ย ง
การเสี ย ภาษี อ ากร มี ค วามผิ ด ตามประมวลรั ษ ฎากร หลายกรรมต่ า งกั น
เรี ย งกระทงลงโทษจ� ำ คุ ก และปรั บ (ค� ำ พิ พ ากษาศาลอาญากรุ ง เทพใต้
คดีหมายเลขแดงที่ 1287/2539)
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2. กรณีเป็นผูอ้ อกใบก�ำกับภาษีปลอม
นางฟ้า ไม่ ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ ใช่ผู้มีสิทธิออกใบ
ก�ำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ได้ออกใบก�ำกับภาษีพร้อมส�ำเนาของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
ฝน และนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ อีก รวมจ�ำนวน 18 นิตบิ คุ คล ให้กบั ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด เมฆ และนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ
จ�ำนวน 18 ราย โดยนางฟ้าไม่มสี ทิ ธิ และได้ทำ� ปลอมแบบพิมพ์ใบก�ำกับภาษีอนั เป็นเอกสารสิทธิของ
นิติบุคคลดังกล่าวด้วย อีกทั้งได้ขายสินค้าต่าง ๆ ให้กับห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เมฆ และนิติบุคคลอื่น ๆ
ทัง้ 18 รายและรับเงินรวมทัง้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ร้อยละ 7 ไว้จากผูซ้ อื้ แล้ว รวมทัง้ นางฟ้ายังปลอมลายมือชือ่
ผูร้ บั เงินของ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด เมฆ และนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ จ�ำนวน 18 ราย โดยมีเจตนาทุจริต เพือ่ ให้ผทู้ ี่
พบเห็นเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าวหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง และเพื่อให้ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เมฆ
และนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามผู้ซื้อน�ำไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรจากกรมสรรพากร
โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ฝน และนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ รวม 18 นิตบิ คุ คล
ต่อกรมสรรพากร และต่อประชาชน ดังนั้น นางฟ้าจึงมีความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม
ประมวลรัษฎากรจ�ำคุก 12 ปี และริบของกลางทัง้ หมด (ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี คดีหมายเลข
แดงที่ 1590/2544)

3. กรณีเป็นผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด แท่ง โดยมีนายมอส เป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิม่ ตามกฎหมาย ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.30) โดยน�ำใบก�ำกับ
ภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ มาค�ำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือน
ภาษี เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ท�ำให้เกิดเป็นเครดิตภาษีในแต่ละเดือนภาษี
และน�ำไปช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือขอคืนภาษี อันเป็นความเท็จ เพือ่ ฉ้อโกงภาษี โดยห้างฯ รูอ้ ยูแ่ ล้ว
ว่าความจริงในรอบระยะเวลาของเดือนภาษีดังกล่าว ห้างฯ ไม่มีสิทธิน�ำใบก�ำกับภาษีดังกล่าวไปใช้
ในการเครดิตภาษีอนั เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ห้างฯ จึงมีความผิดตามประมวลรัษฎากร ส่วนนายมอส
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มให้นามของห้างฯ จึงเป็น
ตัวการร่วมกระท�ำความผิดกับห้างฯ ต้องรับโทษฐานนั้นด้วยอยู่แล้ว สมควรก�ำราบปราบปราม
มิให้เป็นเยีย่ งอย่างต่อไป (ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 คดีหมายเลขแดงที่ 1836/2547)
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ในฉบั บ นี้ ขอน� ำ เทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การเซ็ น ชื่ อ รั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ ง
ให้ปลอดภัยและถูกวิธี ส�ำหรับผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำธุรกรรมยื่นเอกสาร
ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการท�ำธุรกรรมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ค วรระมั ด ระวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง คื อ เรื่ อ งของการเซ็ น ชื่ อ รั บ รอง
ในส�ำเนาเอกสารเหล่านัน้ เนือ่ งจากอาจมีบางท่านเซ็นชือ่ รับรองส�ำเนาเอกสาร
อย่างไม่รดั กุม จนส่งผลให้ได้รบั ความเดือดร้อนในภายหลัง หรืออาจเป็นเพราะ
บางท่านไม่ทราบว่าควรเซ็นส�ำเนาอย่างไรถึงจะถูกวิธี จนท�ำให้พวกกลุม่ มิจฉาชีพ
ใช้เป็นช่องทางในการปลอมแปลงเอกสาร ของเราได้ ดังนั้น วันนี้จึงน�ำข้อมูล
การเซ็นชือ่ รับรองส�ำเนาเอกสารมาฝาก เพือ่ ย�ำ้ เตือน และแนะน�ำกันอีกครัง้ หนึง่ ค่ะ

วิธเี ซ็นชือ่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง

1
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ทุกครัง้ หลังจากเซ็นชือ่ และเขียนรับรองส�ำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียน
รายละเอียดก�ำกับไว้ดว้ ยว่าเอกสารฉบับนัน้ ใช้สำ� หรับท�ำอะไร เช่น
ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านัน้ ใช้สำ� หรับสมัครเรียนเท่านัน้ เป็นต้น

2

นอกจากก�ำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องก�ำกับ วัน เดือน ปี
โดยเขียนลงบนส�ำเนาทีใ่ ช้ดว้ ย ซึง่ จะช่วยก�ำหนดอายุการใช้สำ� เนาได้
				

เขียนข้อความทัง้ หมดทับลงบนส�ำเนา ส่วนทีเ่ ป็นบัตรประชาชนและ
ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นวิธี
เซ็นชือ่ ทีถ่ กู ต้องในการรับรองส�ำเนาอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องทางให้กบั
มิจฉาชีพเอาไปปลอมแปลง หรือสร้างหนีใ้ ห้กบั เราได้ภายหลัง

4

ควรใช้ปากกาหมึกสีดำ� ในการเซ็นเอกสารเท่านัน้ ถึงจะปลอดภัยทีส่ ดุ
เพราะเครือ่ งถ่ายเอกสารบางเครือ่ งสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึก
สีน�้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความของบัตรประชาชนแล้วท�ำให้
มิจฉาชีพเซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้นแทนได้ ฉะนั้น เราควรเซ็น
ด้วยปากกาสีด�ำเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีด�ำออกได้ หรือ
ถ้าดึงสีดำ� ออกได้ขอ้ ความก็จะหายไปหมดทัง้ หน้าบัตรประชาชน

3

ขอฝากข้อคิดสุดท้ายส�ำหรับ  การเซ็นชือ่ รับรองส�ำเนาเอกสารต่อหน้า
เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานทีเ่ ราติดต่อ เพือ่ ท�ำธุรกรรมนับว่าเป็นวิธที ปี่ ลอดภัยกว่า
การเซ็นชื่อรับรองส�ำเนาเอกสารแล้วส่งทางไปรษณีย์ เพราะการส่งเอกสาร
ทางไปรษณียอ์ าจมีความเสีย่ งทีเ่ อกสารดังกล่าวจะตกหล่นสูญหาย หรืออาจ
ถูกมิจฉาชีพน�ำไปดัดแปลงแก้ไขจนสร้างความเดือดร้อนให้เราโดยไม่รู้ตัวได้
ดังนัน้ ถ้าจ�ำเป็นจะต้องยืน่ เอกสารส�ำคัญเพือ่ ติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ ก็อย่าลืม
น�ำวิธดี งั กล่าวไปใช้กนั ด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากวารสารสรรพากร
ฉบับเดือนพฤษภาคมค่ะ

ที่มาข้อมูล: ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ www. kapook.com
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ธนรัตน์ สุวรรณเมนะ
บุคลากร

Gov Channel
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�ำหรับประชาชน

        ปฏิเสธไม่ได้วา่ ในยุคนีเ้ ป็นยุคทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูก่ ารเป็นยุคดิจทิ ลั อย่างเต็มตัว
ซึ่งเห็นได้จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายรองรับในการผลักดันที่จะให้เกิด digital
economy หรือเศรษฐกิจดิจิทัล ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วจากการเริ่มต้นนโยบาย
ดังกล่าว ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และสาํ นักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (EGA : Electronic Government Agency) ได้ขานรับนโยบาย
และผลักดันให้เกิดโครงการ Gov Channel ขึน้
Gov Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ส�ำหรับประชาชน คือ การบริการของภาครัฐ

เพื่ อ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ภาครั ฐ
ส� ำ หรั บ ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเท่ า เที ย ม ลด
ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ ได้แก่
egov.go.th รวบรวมบริการ และรับบริการ
แบบรวมจุ ด เดี ย ว (one stop service)
ที่ปัจจุบันมีบริการมากกว่า 2,500 บริการ
จากหน่วยงานกว่า 450 หน่วยงาน
data.go.th รวบรวม ส่งเสริม เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ มากกว่า 480
data set จากกว่า 68 หน่วยงาน
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info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพือ่ ติดต่อราชการ
เป็นศูนย์รวมกลางการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่
ในคู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ให้ บ ริ ก ารประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ มากกว่า 700,000 คูม่ อื

ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
แท็บเล็ต
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรือ
Government Application Center (GAC)
เป็นบริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารภาครั ฐ ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว
ซึ่งปัจจุบันมีบริการ มากกว่า 116 บริการ
จากกว่า 84 หน่วยงาน และสามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชัน GAC ได้ที่ App Store,
Google play หรือที่ apps.go.th

ช่องทางที่ 3 ผ่ า นอุปกรณ์อื่น ๆ ตามจุด
ให้บริการ
ตูบ้ ริการข้อมูลประชาชน (GOVERNMENT KIOSK)
เป็นบริการโดยการใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนในการ
พิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิ
ประกั น สุ ข ภาพ บั ญ ชี สิ น เชื่ อ ในเครดิ ต บู โ รแบบสรุ ป
ตรวจสอบสิ ท ธิ ก ารรั บ เบี้ ย คนพิ ก าร ตรวจสอบสิ ท ธิ
ประกันสังคม ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ เป็นต้น
และปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ที่ศูนย์ G-Point
สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ศาลายา และโรงพยาบาลราชวิถีโดยมีเป้าหมายที่จะ
ขยายพื้นที่จุดบริการ ไปทั่วทุกภูมิภาคในปี 2559 นี้
อีกด้วย
GOVERNMENT SMART BOX เป็นกล่องรับสัญญาณ
ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบผ่ า นระบบ
ออนไลน์ ปัจจุบันมีการน�ำร่องติดตั้งจริงแล้วจ�ำนวน
27 เครื่อง ที่ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีแผนที่จะขยายพื้นที่
การติดตัง้ ในแหล่งชุมชนให้มากยิง่ ขึน้ ด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ในรู ป แบบ
ใหม่ ๆ โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เป็นประโยชน์
มากทีส่ ดุ เพือ
่ ตอบสนองการด�ำเนินชีวติ ของ
ประชาชนให้ มี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น
และเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง
ไปติดต่อประสานงานตามหน่วยงานต่าง ๆ
ซึง่ ในตอนนี้ เพียงแค่มีโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือ
คอมพิวเตอร์ ก็สามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ
ของทางภาครัฐได้ดว้ ยตัวเองแล้ว

ที่มาข้อมูล
• https://www.ega.or.th/th/video-gallery/924/121/vdo link
• https://www.youtube.com/watch?v=7lLIndArZ60
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จินตนา แปลยาว/ศิริวรรณ คงทิ้ง

รู้ ใช้อย่รถใช้างปลอดภั
ถนน
ย
อุบตั เิ หตุบนท้องถนนนับได้วา่ เป็นปัญหาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและนับวันจะทวี
ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นมีหลายประการ
เช่น ความเจริญเติบโตของเมืองหรือชุมชน ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
ถนนบางเส้นทางช�ำรุด บางเส้นทางสร้างไม่ ได้มาตรฐาน ผู้ ใช้รถใช้ทางเดินรถ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจ มีความคึกคะนอง ขาดวินยั หรือละเลยไม่เคารพไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายจราจรจึงก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
และเรียนรูห้ ลักปฏิบตั ิในการขับรถอย่างปลอดภัย จะช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุทางถนนได้ วารสารสรรพากรฉบับนีจ้ งึ ขอน�ำหลักปฏิบตั ิในการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย มาฝากคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน ดังนี้
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1

เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ		
				

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงก่อนขับรถทางไกลควรนอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชัว่ โมง ติดต่อกันอย่างน้อย
2 คืน ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันเพราะจะเกิดการง่วงนอนสะสม และหากขับรถจะท�ำให้หลับใน ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
หลีกเลีย่ งปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดอาการง่วงนอน โดยไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาทีม่ ฤี ทธิก์ ดประสาท
เพราะจะท�ำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉกุ เฉิน ได้อย่างปลอดภัย			
ไม่ขบั รถติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยหยุดพักรถทุก 2 ชัว่ โมงหรือทุกระยะทาง 150-200 กิโลเมตร จะช่วยป้องกันอุบตั เิ หตุ
จากการหลับใน และหากต้องการเดินทางไกลควรมีเพือ่ นร่วมทาง เพือ่ ผลัดเปลีย่ นกันขับรถ

2

รอบรูเ้ รือ่ งเส้นทาง

ทางแต่ละสายย่อมแตกต่างกันโดยสภาพภูมปิ ระเทศและสภาพแวดล้อม
ถ้าเป็นเส้นทางที่ไม่เคยไป ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว
ถามผู้รู้หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นกรมทางหลวง ต�ำรวจท่องเที่ยว
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต้องสังเกตและปฏิบตั ติ ามป้ายและเครือ่ งหมายจราจร

3

รอบรูเ้ รือ่ งรถทีน่ ำ� มาใช้
ห้ามน�ำรถทีม่ สี ภาพไม่มนั่ คงแข็งแรงมาใช้ ซึง่ อาจเกิด
อันตรายหรืออาจท�ำให้เสียสุขภาพอนามัย เช่น รถทีม่ ี
ตัวถังผุพงั ยางล้อรถไม่มดี อกยาง หรือควันด�ำ ฯลฯ
รถทีน่ ำ� มาใช้ตอ้ งมีโคมไฟหน้า -หลัง -ไฟเลีย้ ว -ไฟจอด
-เบรก -ไฟฉุกเฉิน เบรกมือและที่ปัดน�้ำฝนที่ใช้การ
ได้ดี ครบถูกต้องตามกฎหมาย		
รถที่น�ำมาใช้ต้องปิดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง
(มีไฟส่องป้ายทะเบียนหน้า-หลัง) และ ติดป้ายวงกลม
แสดงการเสียภาษีดว้ ย				
					

รถที่บรรทุกของยื่นจนเกินความยาวของตัวรถในเวลา
กลางวันต้องติดธงสีแดง เวลากลางคืนต้องติดโคมสีแดง
ไว้ทตี่ อนปลายสุดของสิง่ บรรทุกนัน้ ให้สามารถมองเห็น
ได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร		
ผู้ขับรถบรรทุกสัตว์และสิ่งของต้องจัดให้มีผ้าใบคลุม
ป้องกันไม่ให้เห็นสัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น
รัว่ ไหล ส่งกลิน่ หรือปลิวไปจากรถ
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4

จัดเตรียมอุปกรณ์ฉกุ เฉินไว้ประจ�ำรถ

						
แม่แรง ประแจขันล้อ ยางอะไหล่ ส�ำหรับเปลีย่ นยางกรณี
ยางแตกหรือระเบิด พร้อมเติมแรงดันลมยางอะไหล่ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน			

ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง เช่น เชือก ลวดสลิง ส�ำหรับใช้
ลากรถกรณีรถเสียหรือประสบอุบัติเหตุโดยผูกไว้กับส่วน
ทีแ่ ข็งแรงทีส่ ดุ ของโครงสร้างรถ			

สายพ่วงแบตเตอรี่ กรณีแบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพโดยต่อพ่วง
กับแบตเตอรี่ของรถคันอื่นในลักษณะขั้วบวกต่อขั้วบวก
และขัว้ ลบต่อขัว้ ลบ				

ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ข นาดเล็ ก ใช้ ส� ำ หรั บ ดั บ เพลิ ง ไหม้ ร ถ
ที่ไม่รุนแรงโดยติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานได้
สะดวก

5

ข้อควรปฏิบตั ิในการดูแลยางรถยนต์

วั ด ความดั น ลมยางและไม่ ค วรเติ ม ลมยางอ่ อ นกว่ า
มาตรฐานเพราะจะท�ำให้อายุยางสั้นลง บริเวณไหล่ยาง
จะเกิดความร้อนสูงและสึกหรอเร็วกว่าส่วนอืน่ นอกจากนี้
อาจท�ำให้แก้มยางฉีกขาดหรือหักได้และยังสิ้นเปลือง
น�้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ส่วนการเติมลมยางมากเกินไป
ไม่เป็นผลดีเช่นกัน เพราะรถมีโอกาส ลืน่ ไถลได้งา่ ย และ
โครงยางอาจระเบิดได้งา่ ยเมือ่ ได้รบั แรงกระแทก หรือถูก
สิ่งของแหลมคมเนื่องจากโครงยางเบ่งตัวเต็มที่ เกิดการ
ยืดหยุน่ ตัวได้นอ้ ย นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ความนุม่ นวลในขณะ
ขับขีล่ ดลงอีกด้วย			
ความดันลมยางที่เหมาะสมพิจารณาจากขนาดและรุ่น
ของรถยนต์ที่สัมพันธ์กับยางที่ใช้ ซึ่งสามารถสอบถาม
ได้จากเจ้าหน้าที่ร้านขายยาง หรือช่างที่อู่ประจ�ำของคุณ
ในรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลทัว่ ไปจะใช้ความดันลมยางเฉลีย่
ที่ 26-32 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ โดยยางล้อหน้าจะมากกว่า
ยางล้อหลัง 3-5 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ 			
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ลดน�ำ้ หนักบรรทุก การบรรทุกน�ำ้ หนักมากเกินไป จะท�ำให้
มีการบิดตัวบริเวณหน้ายาง ทีส่ มั ผัสพืน้ ผิวถนนมาก ท�ำให้
เกิดความร้อนได้ง่ายเป็นผลให้มีการสึกหรอของเนื้อยาง
อย่างรวดเร็ว อายุยางก็จะสัน้ ลง ขอแนะน�ำให้ตรวจสิง่ ของ
ทีบ่ รรทุกอยูเ่ สมอ หากมีมากเกินความจ�ำเป็น เช่น น�ำ้ เปล่า
ขวดลิตรทีไ่ ด้มาฟรีจากการเติมน�ำ้ มัน บางทีกม็ มี ากเกินไป
จนท�ำให้รถหนัก และยางรถสึกหรอโดยใช่เหตุ		
หลีกเลีย่ งการขับรถด้วยความเร็วเกินไป เพือ่ ถนอมอายุยาง
รถให้ใช้ได้นานขึน้ 				
เลีย่ งการเบรกและการออกตัวแรง การเบรกจนล้อหยุดหมุน
แล้วแรงเฉือ่ ยของตัวรถจะดันให้ลอ้ ลืน่ ไถลไปกับพืน้ ถนน
ท�ำให้ยางเกิดการสึกหรอ โดยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความเร็ว และระยะในการเบรก นอกจากนีค้ วรหลีกเลีย่ ง
การออกตัวอย่างรุนแรงจนล้อหมุนฟรีเพราะหน้ายาง
จะเสียดสีกบั พืน้ ถนนอย่างหนักท�ำให้ยางสึกหรอเร็วขึน้
						
ตรวจสภาพรถยนต์ เช่ น ช่ ว งล่ า งและศู น ย์ ล ้ อ มี ผ ล
อย่างมากกับการสึกหรอที่รวดเร็ว หากระบบศูนย์ล้อ
ผิดพลาดไปจากสเปคของรถจะท�ำให้เกิดแรงเสียดทาน
และลืน่ ไถลทีห่ น้ายางมากกว่าปกติ

ข้อแนะน�ำเมือ่ ยางรถแตกในขณะขับรถ 		
มือทัง้ สองจับพวงมาลัยอย่างมัน่ คง ถอนคันเร่งออก
ควบคุมสติให้ดอี ย่าตกใจ มองกระจกหลังเพือ่ ตรวจสอบ
ว่ามีรถใดตามมาบ้าง			
แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและถี่ ๆ อย่าแตะแรงเป็นอันขาด
เพราะว่าจะท�ำให้รถหมุน และเสียการทรงตัวได้

เมือ่ ความเร็วลดลงพอประมาณแล้วให้สญ
ั ญาณไฟซ้าย
และเลีย้ วเข้าข้างทางด้านซ้ายมือ
เมือ่ ความเร็วลดลงระดับควบคุมได้ให้เปลีย่ นเกียร์ตำ�่ ลง
และหยุดรถ

ข้อสังเกต   เมื่อยางระเบิดไม่ว่ายางด้านใดจะล้อหน้าหรือล้อหลังเมื่อระเบิดด้านซ้าย

รถก็จะแฉลบไปด้านซ้ายก่อนแล้วก็จะสะบัดกลับและสะบัดไปด้านซ้ายอีกทีสลับกัน
ไปมาและในท�ำนองตรงกันข้าม หากระเบิดด้านขวาก็จะกลับเป็นตรงกันข้าม ข้อควรระวัง
ห้ามเหยียบคลัตซ์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตซ์รถจะไม่เกาะถนนและจะลอยตัว
อาจเสียหลัก รวมทัง้ ห้ามดึงเบรกมือเพราะจะท�ำให้รถหมุน

6

สูตรประหยัดพลังงานง่ายไม่ยงุ่ ยาก

ไม่ตอ้ งอุน่ เครือ่ งแค่ออกตัวเบาๆ 1-2 กิโลเมตร เครือ่ งยนต์
จะอุ่นเอง การติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 2 นาที สิ้นเปลือง
น�ำ้ มัน 40 ซีซ.ี

เติมลมยางไม่ขาด-ไม่เกิน ตรวจเช็คลมยางสม�่ำเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ควรเติมลมยางตามขนาดยาง
ขนาดรถและชนิดของรถ

ปรับแอร์ให้ถกู วิธไี ม่ปรับแอร์จนเย็นเกินไป ควรปิดสวิตช์
ความเย็นก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที เปิดพัดลมแรงสุด
ช่วยไล่ความชืน้ และลดการเกิดเชือ้ ราในตูแ้ อร์

ไม่เปิดแอร์ ไม่เปิดไฟขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ตอน
สตาร์ทรถไม่เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถและ
เครื่องเสียงเพราะจะสิ้นเปลืองน�้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 10

ไม่ขบั ลากเกียร์เพราะการขับลากเกียร์ทำ� ให้รอบไม่คงที่
เครือ่ งยนต์เกิดการสึกหรอง่าย
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ตรวจเช็ ค รอยรั่ ว เช็ ค สิ่ ง ผิ ด ปกติ เช่ น คราบน�้ ำ มั น
รอยน�้ำรั่ว สภาพยาง มีเศษหินเศษกระจกหรือตะปู
ติดตามดอกยางหรือไม่ มีสงิ่ กีดขวาง หน้า–หลัง-ใต้ทอ้ ง
รถหรือไม่
ท�ำความสะอาดไส้กรองทุก 2,500 กิโลเมตร และ
เปลี่ ย นทุ ก 20,000 กิ โ ลเมตร ไส้ ก รองอุ ด ตั น มาก
สิน้ เปลืองน�ำ้ มันวันละ 65 ซีซ.ี
ตรวจเช็คน�้ำมันเครื่องและน�้ำในหม้อน�้ำทุกสัปดาห์
หรือทุกระยะ 500 กิโลเมตร และตรวจเช็คน�ำ้ มันเบรก
ทุกระยะ 1,000 กิโลเมตร
เปลี่ยนอุปกรณ์ของรถยนต์ตามก�ำหนด เช่น หัวเทียน
แบตเตอรี่ ไส้กรองอากาศและผ้าเบรกเป็นต้น
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ดับเครือ่ งยนต์ขณะจอดรอคอย เพราะการติดเครือ่ งยนต์ขณะจอดรถ 5 นาที จะท�ำให้สนิ้ เปลืองน�ำ้ มัน 100 ซีซ.ี
วางแผนก่อนเดินทาง หรือ ศึกษาเส้นทางก่อนทีจ่ ะไป
เลือกใช้นำ�้ มันให้เหมาะกับรถ เพราะการเติมน�ำ้ มันผิดชนิดเครือ่ งอาจพัง และการเติมน�ำ้ มันทีม่ คี า่ ออกเทนสูงเกินไป
ก็ไม่ชว่ ยให้เครือ่ งยนต์แรงขึน้

วิธกี ารต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ถือเป็นวิธกี ารปฏิบตั งิ า่ ย ๆ
ที่ ผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนพึ ง ปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย ส� ำ หรั บ ตั ว ท่ า นเอง
และบุคคลอืน่ ทีต่ อ้ งใช้รถและใช้ถนนร่วมกัน

ที่มาข้อมูล : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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Thai Culture
Mobile Application
ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึง่ ในโลก ทีม่ ศี ลิ ปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ ดังนัน้ ทุกคน
ควรมีส่วนช่วยในการผลักดันศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกมุมโลก จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานหลายภาคส่วน
ในการจัดท�ำ  Application ทีม่ ชี อื่ ว่า Thai Culture Mobile Application ด้วยเพราะยุคสมัยนี้
เป็นยุคของเทคโนโลยีหรือยุคของโซเชียล ซึง่ นับเป็นสิง่ จ�ำเป็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบนั
ไปแล้ว รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย ส�ำหรับ
Thai Culture Mobile Application เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ร่วมกันจัดท�ำขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) ของรัฐบาล ทีต่ ระหนักถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือ่ สารและโทรคมนาคม
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ที่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี 3G หรือ 4G
ซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ในโลก
แห่งการสื่อสารไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมองค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมเท่าทีค่ วร ดังนัน้
Thai Culture Mobile Application จึงเป็นเทคโนโลยีที่
สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
ให้มคี วามใกล้ชดิ กับศิลปวัฒนธรรมอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้
ในส่วนของลักษณะการใช้งาน Thai Culture Mobile
Application จะเป็น Application ทีม่ าในรูปแบบของแผนที่
ซึง่ สามารถแนะน�ำแหล่งท่องเทีย่ วด้านศิลปวัฒนธรรม ทีม่ รี ะยะ
ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากต�ำแหน่งผู้ใช้งาน โดยในระยะแรก
ได้ พั ฒ นาข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถแสดงผลได้ทงั้ ภาษาไทย อังกฤษ
และจีน ซึง่ จะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ นอกจากนี้
ยังมีระบบสืบค้นทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง โดยจะท�ำการสืบค้นข้อมูล
องค์ความรูจ้ ากทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
กว่า 70,000 รายการ ซึง่ เป็นข้อมูลเกีย่ วกับ แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม
และอื่น ๆ อีกมากมาย ท�ำให้ผู้ใช้งานหรือนักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และได้ รั บ ข้ อ มู ล อย่ า ง
ครบถ้วน

Thai Culture Mobile Application สามารถ
ใช้งานบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Smart phone) ทัง้ ระบบ
ปฏิบตั กิ าร iOS และ Android และสามารถดาวน์โหลด
ผ่าน App Store และ Play Store โดยใช้ชื่อ Thai
Culture หรือเข้าสูเ่ ว็บไซต์ www.thaiculture.go.th
โดยภาพรวมของ Application มีประโยชน์ในการเข้าถึง
ข้อมูลของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ จึงท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
เข้าใจถึงความเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ได้ลกึ ซึง้
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยว
วางแผนในการท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดย
ในระยะต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนจะพัฒนา
ไปสู่ Thai Culture Trip ซึง่ เป็นระบบทีส่ ามารถแนะน�ำ
แหล่งท่องเทีย่ วในงานเทศกาลทีส่ ำ� คัญทางวัฒนธรรม
รวมถึงสามารถจัดแผนการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
โดยอัตโนมัติได้อกี ด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.
php?nid=2939&filename=index
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