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     สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านค่ะ วารสาร
สรรพากรขอต้อนรับท่านเข้าสูก่ ารเริม่ ต้นก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 101
กรมสรรพากร ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
ที่ในวันนีข้ องทุกปีจะถือเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
กรมสรรพากร ทีจ่ ะมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากร
ทั่วประเทศเป็นประจ�ำทุกปีค่ะ มีอีกหนึ่งข่าวที่อดไม่ได้ที่จะ
ไม่พูดถึงกับสถานการณ์ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
กับข่าวทีน่ า่ เศร้าสลดใจ จากการทีป่ ระเทศของเราและประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ต้องประสบกับผลกระทบจากการลอบวางระเบิด
สร้างสถานการณ์รุนแรงหลายแห่ง ทั้งที่เป็นแหล่งชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องนี้ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
นอกประเทศถือว่าเป็นการกระท�ำทีไ่ ร้ซงึ่ มนุษยธรรมอย่างมาก
ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจและขอส่งก�ำลังใจให้ผู้ ได้รับ
ผลกระทบได้ฟื้นกลับมามีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนและขอให้
ผ่านพ้นเหตุการณ์รา้ ยนี้ไปให้ได้ดว้ ยดีคะ่

ส�ำหรับข่าวดีในเดือนนี้ของประเทศไทยเราที่ได้การ
รับรองจากสมัชชาองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ให้เป็น
เจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day 2016)
ที่ได้ก�ำหนดให้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมากมายระหว่าง
วันที่ 26-28 กันยายน 2559 ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วน
จะได้ร่วมแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในเวทีโลกด้วย ปิดท้ายตามติดมาด้วยข่าวฝากส�ำหรับท่านที่มี
เงินได้ทั่วไปนอกจากเงินเดือนประจ�ำ ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94
ที่จะถึงก�ำหนดต้องยื่นภายในวันที่ 30 กันยายนนี้แล้ว โดยท่านที่
ใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถยืดเวลายื่นภาษี
ออกไปอีก 8 วันเช่นเดิมค่ะ สุดท้ายนี้ทีมงานวารสารสรรพากร
ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นเสี ย ภาษี ต รงตามภายในเวลาที่ ก� ำ หนด
กันด้วยนะคะ
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วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 101 ปี
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธี สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ประจ�ำกรมฯ พร้อมท�ำบุญ
เลี้ยงพระสงฆ์จ�ำนวน 9 รูป มอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุข้าราชการ ข้าราชการตัวอย่าง ข้าราชการ
ผู้ซึ่งท�ำคุณประโยชน์แก่กรมสรรพากร รับมอบเงินบริจาค เพื่อมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็ก พร้อมทั้งเยี่ยมชม
บูธนิทรรศการ และกิจกรรมเกม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 101 มีพี่น้อง
ชาวสรรพากรทั่วประเทศ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ ห้องพระอุเทน 1 และบริเวณอาคารส�ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์
นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ ครั้งที่ 2
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้
ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และกองเชียร์ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันในครัง้ นี้ โดยทีมชนะเลิศ
คือ ทีม new wave ตัวแทนจากส�ำนักงานสรรพากรภาค 3
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ศิษย์ครูบา  มาชิงชัย ตัวแทน
จากส� ำ นั ก งานสรรพากรภาค 8 รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 คื อ
ทีม พิณ แคน ซอ ตัวแทนจากส�ำนักงานสรรพากรภาค 10
ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน
ถื อ เป็ น การกระตุ ้ น เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละความสามั ค คี ใ ห้
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพากรในรู ป แบบเกมส์ ที่ ส นุ ก สนาน
แฝงด้วยความรู้ ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร
4

วารสารสรรพากร

กรมสรรพากรรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง มิติด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้แทนกรมสรรพากร เข้ารับรางวัลองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น จากพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการ เงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนางสาววัชราภรณ์ มาตยานันท์
ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุม่ ธุรกิจพลังงาน) และคณะผูบ้ ริหาร เข้าร่วมงานในครัง้ นีด้ ว้ ย
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

อธิบดีฯ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
นายประสงค์ พู น ธเนศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามใน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาการทุจริต ระหว่างกระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล และ
แนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน  ให้เกิดการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานในพิ ธี ล งนามฯ
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4  กระทรวงการคลัง
THE CORNER
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พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการ RD go CAMPUS รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายพิพัฒน์ ขันทอง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีร่ ว่ มโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "เพิม่ พูนศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน"
(RD go CAMPUS) รุ่นที่ 5 ซึ่งมีนักศึกษาผ่านการอบรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตร จ�ำนวน 74 คน
ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์

ทีป่ รึกษาฯ เปิดการสัมมนา
"จัดสวัสดิการอย่างไร ไม่บาน (ปลาย)"
นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร เป็นประธานเปิด
การสัมมนา หัวข้อ " จัดสวัสดิการอย่างไร ไม่บาน (ปลาย) " ให้แก่
ผูป้ ระกอบการทีย่ ื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต จัดโดยส�ำนักบริหาร
การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

รองอธิบดีฯ ให้สัมภาษณ์พิเศษ "บุคคลธรรมดา
จะเสียภาษีจากธุรกิจ E-Commerce อย่างไร"
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการ
ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรม
ทางการเงินและธนาคาร) ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง "บุคคลธรรมดา
จะเสียภาษีจากธุรกิจ E-Commerce อย่างไร" ซึ่งจะออกอากาศ
ในรายการเพื่ อ คนไทย ทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ไ ทยที วี สี ช ่ อ ง 3
(ช่อง 33 HD)
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การเจรจาจัดทำ�ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาฐานภาษี พร้อมคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมเจรจาจัดท�ำความตกลง เพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา และในโอกาสนี้ คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ
อธิบดีกรมสรรพากรแห่งกัมพูชา (Mr. Kong Viboon) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การเจรจาแก้ ไขอนุสัญญาเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย – นอร์เวย์ รอบแรก
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการ
ในต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้านพัฒนาฐานภาษี หัวหน้ า คณะผู ้ แ ทน
รัฐบาลไทย และ Ms Johanne Rian หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฝ่ายนอร์เวย์
ได้เจรจาแก้ไขอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ไทย – นอร์เวย์ รอบแรก ณ กรมสรรพากร
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

ภาษีที่จัดเก็บ...
ไปไหน?
ท่ า นเคยสงสั ย หรื อ ไม่ ว ่ า “เงิ น ภาษี ”
ของเราถูกน�ำไปใช้สร้างไฟส่องสว่าง  สร้างถนน
หรือใช้เป็นทุนในการวิจัยเป็นจ�ำนวนเงินเท่าไร
อย่างไร ค�ำถามเหล่านี้คงหาค�ำตอบได้จาก
หน่วยงานภาครัฐ เกือบทั้งหมดแต่เนื่องจาก
ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากยังอยู่ ในรูปแบบ
ที่ยากต่อการน�ำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้น รัฐบาล
จึ ง ได้ มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาระบบศู น ย์ ก ลาง
ข้อมูลภาครัฐ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและผลักดัน
ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการ
ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึง
หน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพของภาครั ฐ ได้ ง ่ า ย ๆ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ระบบ
ธรรมาภิ บ าล ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ของภาครั ฐ และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน การเมื อ ง และเศรษฐกิ จ อย่ า ง
บูรณาการด้วย
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“ภาษีไปไหน?” หรือ http://govspending.data.go.th

เป็นเว็บไซต์หนึ่งในโครงการ Open data ที่น่าสนใจมาก
เนื่องจากเป็นเรื่องราวของการใช้จ่ายในภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
ตอบโจทย์ความโปร่งใส และการเข้าถึงข่าวสารภาครัฐ
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย เป็นสากล และถือเป็น
เรื่องใหม่ของประเทศไทย ที่รัฐบาลจะเปิดเผยรายละเอียด
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในหลายรูปแบบ ทั้งการ
กระจายตัวของงบประมาณลงถึงระดับต�ำบลและภาพรวม
ในแต่ละปี พื้นที่โครงการก่อสร้างภาครัฐ อันดับการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกเดือน ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนมั่นใจว่า  เงินภาษีทุกบาท
ทีเ่ สียไป จะถูกน�ำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม
และตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย รองรับ
ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยท่านสามารถ
ดูข้อมูลสถิติการใช้จ่ายเงินได้ตามหมวดหมู่ต่าง ๆ หรือจะ
ดูผ่านแผนที่เจาะลึกเป็นจังหวัดและอ�ำเภอ รวมทั้งยังมี
ระบบค้นหาซึง่ ท่านสามารถกรอกชือ่ หน่วยงานทีเ่ ราต้องการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ในโครงการต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น
กระทรวง กรม กอง หรือหน่วยราชการทหาร  ซึ่งเมื่อพิมพ์
ชื่อหน่วยงานแล้ว จะพบกับรายชื่อโครงการต่าง ๆ และ
สามารถดูรายละเอียดได้อีกว่าโครงการนั้นเป็นอย่างไร
ใช้งบประมาณเท่าไร มีคู่ค้ากับบริษัทเอกชนรายใดและ
อยู่ในสถานะไหน เป็นต้น
นอกจากหน่วยงานใหญ่ ๆ แล้ว ยังเจาะลึกเป็นหน่วยงาน
เฉพาะ อย่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลได้ทั้งหมดอีกด้วย

นอกจากข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นแล้ว ยังมีข้อมูลอีกมากมายของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เปิดให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ที่เว็บไซต์ https://data.go.th โดยข้อมูลจะรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่โดยแบ่งตาม
หน่วยงาน และ ประเภทของข้อมูล ลองแวะเข้าไปเยีย่ มชมกันค่ะ บางทีทา่ นอาจจะได้พบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยก็ได้
เรียบเรียงข้อมูลจาก
https://govspending.data.go.th/
http://www.9tana.com/node/thailand-government-spending/
THE CORNER
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

การเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ
ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานจ้างท�ำของ หรืองานก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แรกเริ่มหน่วยงานภาครัฐจะมี
การประกาศประกวดราคา โดยผู้ประกอบการใดที่สนใจจะเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ต้องมา
ยื่นซองประมูล เพื่อประกวดราคาแข่งขันกัน หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้คัดเลือกและ
ติดประกาศผลการประกวดราคาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ชนะการประกวดราคาต้องมา
ท�ำสัญญาจ้างกับหน่วยงานภาครัฐจึงถือว่าเป็นการท�ำการค้าร่วมกัน ในปัจจุบัน
กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางได้ พั ฒ นาระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1.

10

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market
: e-market) ส�ำหรับการจัดหาพัสดุทมี่ รี ายละเอียด
คุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการ
ทั่ ว ไป มี ม าตรฐานซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ส ่ ว นราชการ
จัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก�ำหนดไว้ในระบบ
e-catalog
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2.

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) ส�ำหรับการจัดหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณสมบัตทิ มี่ คี วามซับซ้อน มีเทคนิค
เฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก�ำหนด
ไว้ในระบบ e-catalog

ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการท่ า นใดที่ ส นใจจะเป็ น คู ่ ค ้ า กั บ ภาครั ฐ ในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government Procurement : e-GP) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.

บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะเข้ามาเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ

2.

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

3.

บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.

เข้าสูร่ ะบบลงทะเบียนทีเ่ ว็บไซต์ www.gprocurement.go.th เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนเพือ่ ใช้งาน
ได้ที่นี่” จากนั้นเลือกที่ “การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” และเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนผู้ค้า
กับภาครัฐ”

2

ท�ำการบันทึกข้อมูลของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล โดยกรอกข้อมูล
ผู ้ ป ระกอบการ   ข้ อ มู ล การรั บ ส่ ง รหั ส
เข้าใช้งานเพื่อท�ำธุรกรรมกับภาครัฐ ที่ตั้ง
ส�ำนักงาน    ประเภทของการประกอบกิจการ
ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล หากบันทึก
ข้อมูลผิดพลาดต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม
“แก้ไขข้อมูล” หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุม่
“ลงทะเบียน”

ขั้นตอนที่ 4 จบการลงทะเบียนออนไลน์ ให้
ผู้มีอ�ำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ลงนาม
ในแบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  
ขั้ น ตอนที่ 3 พิ ม พ์ แ บบแจ้ ง การลงทะเบี ย น
เมือ่ บันทึกข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ “พิมพ์แบบ
แจ้ ง การลงทะเบี ย นผู ้ ค ้ า กั บ ภาครั ฐ ” ระบบ
จะแสดงหน้าจอ “ยืนยันการพิมพ์แบบแจ้งฯ”
เมื่ อ พิ ม พ์ แ บบแจ้ ง ฯ ออกมาแล้ ว ให้ ก ดปุม่
“ขั้ น ตอนถั ด ไป” หากบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผิ ด พลาด
ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบจะกลับไปขัน้ ตอน
ก่อนหน้า
THE CORNER
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3.

ยื่ น แบบแจ้ ง การลงทะเบี ย นผู ้ ค ้ า กั บ ภาครั ฐ พร้ อ มเอกสารประกอบการลงทะเบี ย น
ให้กรมบัญชีกลางเพือ่ ตรวจสอบและอนุมตั ิ ภายใน 15 วัน  นบั ถัดจากวันลงทะเบียนในระบบ
หากเกินก�ำหนดเวลาดังกล่าว ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และหากประสงค์
จะเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ต้องลงทะเบียนใหม่ ส�ำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน  ได้แก่
กรณีบุคคลธรรมดา
1.
2.
3.

ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษี (กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล)
ส�ำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นร้านค้า)

กรณีนิติบุคคล
1.
2.
3.

ส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 60 วัน)
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม (กรณีผู้ลงนาม
ในแบบแจ้งฯ ไม่ได้เป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในหนังสือรับรอง ต้องแนบหนังสือ
มอบอ�ำนาจด้วย)
ส�ำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

สถานที่ยื่นแบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  มี 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : ส�ำนักมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค : ส�ำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ช่องทางที่ 2 มาส่งด้วยตนเอง

4.
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แจ้งผลการลงทะเบียน เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนถูกต้องและอนุมัติ
การลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลการอนุมัติพร้อมทั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ทาง e-mail ที่ระบุ
ไว้ในขัน้ ตอนการลงทะเบียน ซึง่ ผูล้ งทะเบียนต้องใช้งานครัง้ แรก (First Time Login) ผ่าน Link
ที่แจ้งไปทาง e-mail โดยต้องกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่แจ้งไป หากบันทึกไม่ถูกต้อง
ระบบจะให้กรอกข้อมูลใหม่อกี ครัง้ และถ้าหากกรอกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว ระบบ
จะให้ทำ� การ “แก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน” เพือ่ ให้กำ� หนดเป็นรหัสผูใ้ ช้ถาวรและรหัสผ่านใหม่
พร้อมค�ำถามช่วยจ�ำและค�ำตอบ เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เป็นอันว่า
ลงทะเบียนระบบ e-GP เสร็จสมบูรณ์ สามารถเข้าใช้งานทีเ่ ว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
ได้ตามปกติ

คู่สัญญากับภาครัฐซึ่งมีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องจัดท�ำบัญชีแสดงรายรับราย
จ่ายของโครงการและยื่นต่อกรมสรรพากร โดยคู่สัญญาต้องบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีหรือ
รอบระยะเวลาบัญชี แยกเป็นรายโครงการตามสัญญา บันทึกผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th หัวข้อ “ยื่นแบบผ่าน
อินเทอร์เน็ต” แล้วเลือกรายการ “ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)” และเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานไว้ ณ สถานประกอบการหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีนบั แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาของสัญญา
หรือการตรวจสอบและไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะแล้วเสร็จ
ส�ำหรับการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรจนกว่าจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ
1.

หากการรั บ จ่ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาทั้ ง หมด
เสร็ จ สิ้ น ภายในปี ภ าษี เ ดี ย วกั น ให้ ยื่ น
พร้อมกับการยื่นแบบและช�ำระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น

2.

หากการรั บ จ่ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาทั้ ง หมด
มิ ไ ด้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในปี ภ าษี เ ดี ย วกั น
ให้ย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่นแบบและ
ช�ำระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาของปีภาษีนนั้

กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
1.

หากการรั บ จ่ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาทั้ ง หมด
เสร็จสิน้ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ให้ ยื่ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลาบั ญ ชี
พร้อมกับการยื่นแบบและช�ำระภาษีเงินได้
นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

2. หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทัง้ หมดมิได้
เสร็จสิน้ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ให้ย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการ
ยืน่ แบบและช�ำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น

การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้
ภาคเอกชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
ความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อความโปร่งใส และมีมาตรฐานสากล

อ้างอิง : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
ส�ำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
http://rdserver.rd.go.th/publish/bc1_2013.htm
ศูนย์ก�ำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties
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ธัญญารัตน์ พวงพยอม
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

จ้างท�ำของ     
ต้องติดอากรแสตมป์
อย่างไร
นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ประเภทภาษี อ ากรที่ จั ด เก็ บ โดย
กรมสรรพากร ซึ่งหลายท่านอาจเคยเห็นอากรแสตมป์
แต่กค็ งมีอกี หลายท่านไม่เข้าใจและไม่ทราบว่าอากรแสตมป์
ที่ ว ่ า นี้ คื อ อะไร จะติ ด อากรแสตมป์ ไ ปเพื่ อ อะไร ไม่ รู ้
ความหมายของอากรแสตมป์ และไม่ รู ้ ว ่ า ตราสารใด
ต้องติดอากรแสตมป์บา้ ง หรือรูแ้ ต่วา่ จะติดอากรแสตมป์
ต่อเมื่อจะใช้ด�ำเนินคดีกับคู่สัญญาเท่านั้น ในทางเป็นจริง
แล้ ว อากรแสตมป์ เ ป็ น รู ป แบบการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ที่ก�ำหนดให้การกระท�ำ
ตราสาร 28 ลักษณะตามบัญชีอากรแสตมป์ต้องเสีย
อากรแสตมป์ตามอัตราทีก่ ำ� หนด เช่น สัญญาเช่า สัญญา
เช่ า ซื้ อ สั ญ ญาจ้ า งท� ำ ของ สั ญ ญากู ้ ยื ม เงิ น เป็ น ต้ น
ส่วนตราสารอืน่ ๆ ทีก่ ฎหมายไม่ได้กำ� หนดก็ไม่จำ� เป็นต้อง
ติด สามารถดูรายละเอียดว่ามีตราสารหรือสัญญา และ
อัตราอากรแสตมป์ได้ที่ www.rd.go.th/publish/2593.0.html
ส�ำหรับในโอกาสนีข้ อสรุปรายละเอียดมาให้เป็นข้อมูล ดังนี้
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อากรแสตมป์ เป็นดวงตราทีป่ ดิ ทับ ดุน หรือพิมพ์บนกระดาษ เพือ่ ใช้เป็นค่าอากรตามประมวล

รัษฎากร เป็นการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของแสตมป์ มีลักษณะคล้ายกับแสตมป์ไปรษณีย์ท่ีใช้ติด
ซองจดหมาย หาซื้อได้ตามส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือ
ตามหน่วยราชการต่างๆ ที่ต้องใช้อากรแสตมป์ในการจัดท�ำตราสาร เช่น ส�ำนักงานที่ดิน ส�ำนักงาน
ศาล หรือส�ำนักงานขนส่ง เป็นต้น

ในทางปฏิบตั จิ ะเรียกการช�ำระอากรแสตมป์วา 
่ “การปิดแสตมป์บริบรู ณ์”  ซงึ่ หมายถึง
การกระท�ำโดยการใช้แสตมป์ปิดทับหรือการปิดอากรแสตมป์แล้วขีดฆ่าแสตมป์ การใช้
แสตมป์ดุนโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียแล้วขีดฆ่า  และ
การช�ำระเป็นตัวเงินโดยน�ำตราสารที่ได้ลงนามแล้วไปช�ำระเงินเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากร
ที่ต้องเสียภายในก�ำหนดเวลา  ซึ่งเป็นการช�ำระอากรแสตมป์โดยทั่วไป แต่ยังมีบางกรณีที่
กฎหมายก�ำหนดให้ตราสารบางประเภทต้องช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านัน้ ไม่สามารถ
ใช้การปิดแสตมป์อากรได้ (ค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.153/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559)

สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ว่าจะกระท�ำการหรือ

งดเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญามักจะเป็นรูปแบบเอกสารลายลักษณ์อักษร
ซึง่ ระบุเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆ ลงท้ายด้วยลายมือชือ่ ของทัง้ สองฝ่าย และอาจมีของพยาน
ด้วยก็ได้ ฉบับนี้จะกล่าวถึงการติดอากรแสตมป์ตราสารที่เป็นสัญญาจ้างท�ำของ ซึ่งตาม
ประมวลรัษฎากรระบุไว้ว่า  ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้เป็นพยานหลักฐานใน
คดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรครบถ้วน (มาตรา 118)
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“ตราสารจ้างท�ำของต้องเสียอากรแสตมป์”

หมายถึง เอกสารการจ้างท�ำของซึ่งผู้รับจ้างตกลงท�ำการงาน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส�ำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้
สินจ้างเป็นการตอบแทนโดยคูส่ ญ
ั ญาได้ลงลายมือชือ่ ทัง้ สองฝ่าย
ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องช�ำระอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกจ�ำนวนเงิน
1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ท�ำสัญญา  และนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
สัญญาจ้างท�ำของที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปรวมทั้ง
สัญญาจ้างท�ำของที่รัฐบาล องค์การรัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องค์การการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าตั้งแต่
2 แสนบาทขึ้นไป ต้องช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านั้น
หากไม่ได้ช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ถือว่าไม่ได้ติดอากร
แสตมป์บริบูรณ์ ต้องช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินและเสียเงิน
เพิ่มอากร ตามมาตรา 113 และ 114 แห่งประมวลรัษฎากรต่อไป
ตัวอย่างการค�ำนวณอากรแสตมป์และเงินเพิ่มอากร
บริษัท A จ�ำกัด ว่าจ้างบริษัท B จ�ำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
มู ล ค่ า  1.2 ล้ า นบาท โดยได้ ท� ำ สั ญ ญาและลงลายมื อ ชื่ อ
ทั้งสองฝ่ายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ผู้รับจ้าง (บริษัท B จ�ำกัด)
มีหน้าทีต่ อ้ งช�ำระอากรแสตมป์ จ�ำนวน 1,200 บาท ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ท�ำสัญญา และต้องช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านัน้
ด้วยแบบขอและอนุมตั ใิ ห้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (แบบ อ.ส.4)
หากช�ำระอากรแสตมป์โดยการใช้แสตมป์ปดิ ทับ ถือว่าสัญญานัน้
ไม่ได้ช�ำระอากรแสตมป์แต่อย่างใด ต้องเสียเงินเพิ่มอากร ดังนี้
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1

กรณีตรวจพบด้วยตัวเอง (มาตรา 113)

2

กรณีถูกเจ้าพนักงานฯ ตรวจสอบ (มาตรา 114)

1.

หากสัญญาไม่ได้ติดอากรแสตมป์น้อยกว่า 
90 วัน นับแต่วันที่ต้องปิดอากรแสตมป์
ต้องเสียเงินเพิม่ อากร 2 เท่าของจ�ำนวนอากร
หรื อ เป็ น เงิ น 4 บาท แล้ ว แต่ อ ย่ า งใด
จะมากกว่า

กรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานฯ ตรวจสอบพบว่ า 
สัญญาไม่ได้ติดอากรแสตมป์หรือติดอากรแสตมป์
น้ อยกว่ า อากรที่ ต้ องเสี ยจะต้ องเสี ยเงิ น เพิ่ มอากร
6 เท่ า ของจ� ำ นวนอากรที่ ต ้ อ งเสี ย หรื อ ที่ ขาด หรื อ
เป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

2.

หากสัญญาไม่ได้ตดิ อากรแสตมป์เกิน  90 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ต ้ อ งปิ ด อากรแสตมป์ ต้ อ ง
เสียเงินเพิ่มอากร 5 เท่าของจ�ำนวนอากร
หรื อ เป็ น เงิ น 10 บาท แล้ ว แต่ อ ย่ า งใด
จะมากกว่า

จากตัวอย่างข้างต้น หากบริษัท B จ�ำกัด
ใช้อากรแสตมป์ปิดทับในสัญญา  ถือว่าสัญญานั้น
ไม่ได้ตดิ อากรแสตมป์บริบรู ณ์  ตอ้ งช�ำระอากรแสตมป์
จ�ำนวน 1,200 บาท และเงินเพิม่ อากร  จำ� นวน 7,200  บาท

จากตัวอย่างข้างต้น หากบริษัท B จ�ำกัด
ปิดทับอากรแสตมป์ในสัญญา ถือว่าสัญญานั้นไม่ได้
ติดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ต้องช�ำระอากรแสตมป์
จ�ำนวน 1,200 บาท และเงินเพิ่มอากร จ�ำนวน 2,400
บาท (กรณีนอ้ ยกว่า 90 วัน) หรือเงินเพิม่ อากร จ�ำนวน
6,000 บาท (กรณีเกิน 90 วัน)

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องเสียเงินเพิ่มอากรสามารถยื่น
ค� ำ ร้ อ งขอลดเงิ น เพิ่ ม อากรได้ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512) และหากผูม้ หี น้าทีช่ ำ� ระอากร
แสตมป์ ไม่ได้ช�ำระอากรแสตมป์ ต้องเสียค่าปรับ
อากรไม่เกิน 500 บาท ด้วย

สุดท้ายเพือ่ ประโยชน์ของท่านทีต่ อ้ งท�ำตราสารสัญญาต่าง ๆ
อย่าลืมตรวจสอบอากรแสตมป์ในสัญญาจ้างด้วยนะคะ ว่าท่านได้
ช�ำระอากรแสตมป์ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เสีย
เงินเพิ่มอากรจ�ำนวนมหาศาลสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ

อ้างอิง : www.rd.go.th/publish/2593.0.html
www.rd.go.th/publish/305.0.html
THE CORNER
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เรียงร้อย 100 ปี    
ตอน ภาษีสรรพากรกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) หมายถึง เศรษฐกิจทีม่ พ
ี นื้ ฐานอยูบ่ นเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ซึง่ ค�ำว่าเศรษฐกิจดิจทิ ลั นีป้ ระดิษฐ์ขนึ้ โดย Don Tapscott ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Tapscott Group และประธานกรรมการและผูก้ อ่ ตัง้ Global Solution Networks ในหนังสือ
ขายดีประจ�ำปี 2538 ทีช่ อื่ The Digital Economy : Promise and Peril in the Age of
Networked Intelligence
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจทิ ลั ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจโลก ประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยจึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นโลกยุ ค ที่
เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ในส่วนรัฐบาลไทยนับว่า  กรมสรรพากรเป็นผู้น�ำในการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ของภาครัฐ โดยเริม่ ตัง้ แต่เมือ่ 60 ปีกอ่ น กล่าวคือ ในปี 2498 กรมสรรพากร
ได้รว่ มมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญจาก International Cooperation Administration (ICA)
ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในการวาง
ระบบสถิติภาษีอากร การเช่าเครื่องจักรกลสถิติจากบริษัท IBM เพื่อประมวลผล
ข้อมูลสถิติภาษีอากร และการพิมพ์ตารางด้วย Tabulating Machine
ต่อมาในปี 2512 กรมสรรพากรได้เริ่มน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยระยะแรกใช้ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ IBM, Univac และ Burroughs จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย ครัน้ ปี 2522 กรมสรรพากรได้จดั ตัง้ ศูนย์กรรมวิธแี บบแสดงรายการ
ภาษี เพื่อบันทึกข้อมูลภาษีอากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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    ภาษี อ ากรไทย
อย่างไรก็ดี การน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมสรรพากรจ�ำเป็นต้องมี
การน�ำระบบเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรมาใช้ด้วย ดังนั้น ในปี 2520 ได้มีการออกประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยเพิ่มมาตรา 3
เอกาทศ ความว่า  “เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร
มีอ�ำนาจก�ำหนดให้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรมีและใช้เลขประจ�ำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรก�ำหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง” และมาตรา 3 ทวาทศ ความว่า  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความใน
มาตรา 3 เอกาทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการด�ำเนินโครงการ
ออกเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นกรมการปกครองก็ได้ด�ำเนินโครงการจัดท�ำ
เลขทะเบียนประชาชน เพื่อให้ประชาชนแต่ละคนมีเลขประจ�ำตัวหมายเลขเดียวที่หน่วยงานต่าง ๆ
จะใช้ประโยชน์รว่ มกัน แต่การออกเลขประจ�ำตัวประชาชนใช้เวลาอย่างมาก กรมสรรพากรจึงได้ออกเลข
ประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรไปก่อนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2520
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากรประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล
และนายจ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่กรมสรรพากรและ
ผู ้ เ สี ย ภาษี โดยเฉพาะในการคื น เงิ น ภาษี ที่ ส ามารถใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายเทียบกับการขอคืน
เงิ น ภาษี ซึ่ ง ท� ำ ให้ ก รมสรรพากรคื น เงิ น ภาษี ไ ด้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น
ครั้นเมื่อประเทศไทยมีการก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนและ
เลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นตัวเลข 13 หลักแล้ว กรมสรรพากรก็ได้
ก�ำหนดให้ใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนและเลขทะเบียนนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็นเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรแทน อันเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ตั้งแต่แรก ที่จะน�ำเลขประจ�ำตัวประชาชนมาใช้เป็น
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรเมื่อประเทศไทยได้มีการก�ำหนด
เลขประจ�ำตัวประชาชนแล้ว
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ในปี 2528 กรมสรรพากรได้ เ ริ่ ม ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ทวั่ ประเทศ และในปี 2530 ได้มรี ะบบ On-Line ขึน้ ในส่วนกลาง  โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ Data General ต่อมาในปี 2534 กรมสรรพากรได้จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์จากบริษัท IBM
ซึง่ เป็นระบบ On-Line ทัว่ ประเทศ โดยมีการจัดตัง้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ในกรุงเทพมหานคร และส�ำนักงาน
สรรพากรเขต 9 เขต รวมทั้งศูนย์ Back Up รวมเป็น 11 ศูนย์ และมีการพัฒนาระบบ On-Line
ที่สามารถเรียกดูข้อมูลผู้เสียภาษีได้ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นหลังจากกรมสรรพากร
ได้น�ำภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช้แทนภาษีการค้า  ก็ได้มีการด�ำเนินโครงการปรับปรุง
ระบบงานกรรมวิธภี าษีสรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Tax Computerization) เพือ่ พัฒนาโปรแกรม
ระบบภาษีอากรในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ระบบภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นต้น
หลังจากการด�ำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานกรรมวิธีภาษีสรรพากรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากรก็ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องทั้งในการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี การให้บริการผู้เสียภาษี และ
การปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
(Diskette) และการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เป็นต้น  โดยปัจจุบนั กรมสรรพากรได้นำ� ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานทุกระบบ
ทั้งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน

เมื่อเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตใน
ประเทศไทย กรมสรรพากรได้จัดท�ำเว็บไซต์กรมสรรพากร
(www.rd.go.th) ซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการ
จัดท�ำเครือข่ายรัษฎากรซึ่งเป็นระบบอินทราเน็ต และใน
ปี 2544 ได้ดำ� เนินโครงการ e-Revenue ซึง่ นับเป็นหน่วยงาน
ของรั ฐ หน่ ว ยงานแรก ๆ ที่ เ ป็ น รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government) และมีการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Transaction) ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
รายการและช�ำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากรเป็นครั้งแรก โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์การ
ยื่ น แบบผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ส� ำ นั ก บริ ห าร
การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั และเริม่ ให้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
ผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในเดือนเมษายน 2544
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ในปี 2545 กรมสรรพากรได้มีการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก และได้ขยายการให้บริการจนปัจจุบัน
มีการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตครบทุกภาษี รวมทั้งการให้
บริการช�ำระภาษีด้วยบัตรเครดิต และในปี 2558 กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการ RD Smart Tax
Application ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งนับเป็น Application แรกของภาครัฐ
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการท�ำธุรกรรม ประกอบด้วย ข่าวสรรพากร (E-News) สือ่ ความรู้ (E-Book) ยืน่ แบบ
ออนไลน์ (E-Filing) และแผนที่สรรพากร (RD Map)
การด�ำเนินโครงการ e-Revenue ดังกล่าวข้างต้นท�ำให้กรมสรรพากรได้รับรางวัล eASIA Award ของ
Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT อันเป็นองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศและการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ�ำนวนถึง 2 ครั้ง ได้แก่

1
2

รางวัล eASIA Award ประเภทธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (eBusiness
in the Public Sector) จากผลงาน e-Revenue Strategies : A Revolution in
Tax Administration เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
รางวัล eASIA Award ประเภทธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (eBusiness
in the Public Sector) จากผลงาน Collaborative e-Revenue Project เมือ่ วันที่
9 สิงหาคม 2550

การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรได้ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ภ.ง.ด. 91
ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 80
สัดส่วนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทั้งหมด ปี 2553-2556
90

ภ.ง.ด. 90

67.5

ภ.ง.ด. 91

45

ภ.ง.ด. 50

22.5
0

ภ.ง.ด. 51
2553

2554

2555

2556
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ในปัจจุบนั กรมสรรพากรยังมีการให้บริการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีธรุ กิจเฉพาะ
การยื่นค�ำขออนุมัติเป็นส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters หรือ IHQ) หรือ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center หรือ ITC) การยื่นค�ำขอเป็นส�ำนักงาน
บัญชีตัวแทน  การให้บริการ Web Services จ�ำนวน 8 บริการ การให้บริการข้อมูล และการให้บริการ
อื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรอีกเป็นจ�ำนวนมาก
จะเห็ น ได้ ว ่ า  กรมสรรพากรเป็ น กลไกหลั ก ของรั ฐ บาลไทยในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ผ่านการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technology
หรือ ICT) มาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและการให้บริการผู้เสียภาษีอย่างยาวนาน ส�ำหรับ
ในอนาคตจากการส� ำ รวจการมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในครั ว เรื อ น
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2552-2556 ดังนี้

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจาก

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจาก

ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือมีสดั ส่วน
เพิ่มขึ้นจาก

(จ�ำนวน 17.9 ล้านคน)

(จ�ำนวน 12.3 ล้านคน)

(จ�ำนวน 34.8 ล้านคน)

ร้อยละ 29.3

เป็นร้อยละ 35

(จ�ำนวน 22.2 ล้านคน)

ร้อยละ 20.1

เป็นร้อยละ 28.9

(จ�ำนวน 18.3 ล้านคน)

ร้อยละ 56.8

เป็นร้อยละ 73.3

(จ�ำนวน 46.4 ล้านคน)

ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้น
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ด้ ว ยเหตุ ข ้ า งต้ น กรมสรรพากรได้ พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห้ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล โดยเริ่มจากการออกระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดท�ำ ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 และการพัฒนาระบบการจัดท�ำ ส่งมอบ
และเก็บรักษาใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อ
ให้ผู้ประกอบการสามารถจัดท�ำใบก�ำกับภาษีและใบรับตามประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) โดยช่วยให้ธุรกรรม e-Commerce มีความสะดวกยิ่งขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
ใบก�ำกับภาษีและใบรับ และประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร และเมื่อรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
ของประเทศไทยเป็นระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรได้ด�ำเนินโครงการระบบภาษีและ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
นอกจากนั้น กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างศึกษาแนวปฏิบัติของต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น OECD เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดเก็บภาษีใหม่ ๆ ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังเช่นตัวอย่างของสหภาพยุโรปที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้ผู้ประกอบการทั้งที่จดทะเบียนในและนอกสหภาพยุโรป
ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการตามอัตราของประเทศที่ผู้รับบริการอยู่ หรือตัวอย่างของ
ประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้กำ� หนดให้บริษทั ต่างประเทศทีใ่ ห้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศญีป่ นุ่ ต้องจดทะเบียนและ
แต่งตัง้ ตัวแทนหรือมีสำ� นักงานในประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ เรียกเก็บภาษีการบริโภคจากผูร้ บั บริการในอัตราภาษี
การบริโภคของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง ณ ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 8
ตัวอย่างอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยให้สอดรับ
กับการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล คือ ในปี 2558 กรมสรรพากรได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การ
ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต�ำราเรียนที่อยู่
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่
การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต�ำราเรียน เนื่องจากหนังสือต่าง ๆ  มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
จากอยู่ในรูปของกระดาษไปอยู่ในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
การพั ฒ นาในอนาคตของกรมสรรพากร
จะมุง่ เน้นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมตามนโยบายของรั ฐ บาล โดยเพิ่ ม การ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผเู้ สียภาษีพร้อมกับพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ และระบบงานต่าง ๆ  ในการจัดเก็บ
ภาษีให้สามารถรักษาฐานภาษีไว้ได้โดยที่การจัดเก็บ
ภาษี ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเป็นเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศไทย

เมื่อต้นปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ
แล้ว กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีของประเทศ
จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งระบบภาษี อ ากร
เพื่ อ เอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การค้ า และการลงทุ น
ระหว่ า งประเทศอย่ า งไรบ้ า ง ฉบั บ หน้ า
มีค�ำตอบค่ะ
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กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
สำ�นักวิชาการแผนภาษี

ระบบนิเวศน์วิสาหกิจเริ่มต้น
(Start Up Ecosystem)
ค�ำว่า Start up ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้คงมีหลายท่านที่ได้ยินค�ำนี้กันมาหนาหูว่า
เป็นกระแสธุรกิจที่มีบทบาทในวงการธุรกิจของประเทศไทยเรามากขึ้น ประเด็นส�ำคัญ
ที่สรุปได้คือ Start Up คือธุรกิจที่ไม่ต่างจาก SMEs มากนัก แต่การเรียก Start Up ท�ำให้
สามารถเข้าใจคุณลักษณะและการเติบโตของธุรกิจได้ชัดเจนมากขึ้น กรมสรรพากรใน
ฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อน�ำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยของประเทศ
จึงเห็นความส�ำคัญของธุรกิจนี้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โอกาสนี้วารสาร
สรรพากรจึงขอน�ำบทความดี ๆ เรื่องระบบนิเวศน์วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up Ecosystem)
โดยกลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส�ำนักวิชาการแผนภาษี
รวมทัง้ ความต่างระหว่าง SMEs กับ Start Up และการเติบโตของธุรกิจ Start Up มาเผยแพร่
สู่ผู้อ่านทุกท่านเพื่อให้เป็นที่กว้างขวางยิ่งขึ้นไป

"

ปัจจุบันแนวโน้มคนรุ่นใหม่ไม่ว่า
จะเป็นนักศึกษาทีเ่ พิง่ เรียนจบ หรือวัยท�ำงาน
ช่วงอายุ 25-35 ปี ต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของ
ธุรกิจหรือเป็นนายตนเอง โดยเชื่อมั่นอย่าง
เต็มเปี่ยมว่า  การเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว
จะเป็นช่องทางอันน�ำไปสู่อิสรภาพทางการ
เงิ น อย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง ความเป็ น อิ ส ระ
ในการควบคุมวิถีชีวิตตนเอง

"
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ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ค�ำว่า  Start Up เป็นค�ำที่ถูกหยิบยกมา

พูดถึงในแวดวงธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ถ้าให้เข้าใจง่ายขึน้ ค�ำว่า Start Up นัน้
หมายถึง การเริม่ ต้นธุรกิจใหม่โดยคนเพียงไม่กคี่ น และเป็นค�ำทีน่ ยิ มใช้เรียก
บริษทั ทางด้านเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ ใน Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และในปัจจุบันก็นิยมเรียกกันทั่วโลก ซึ่งกว่าจะมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Facebook Google ก็ล้วนแล้วต้องผ่านการเป็น
Start Up มาก่อนแล้วทัง้ นัน้

หลายคนอาจสงสัยว่าต้องมีทุนมากมายมหาศาลหรือไม่
ถึงจะมาเป็น Start Up อันที่จริงแล้วแทบจะไม่จ�ำเป็น
เพราะด้วยเทคโนโลยีบนโลก Internet ช่วยลดต้นทุนไปได้มาก
แต่ขณะเดียวกันสามารถหาลูกค้าได้มากตามไปด้วย  ซงึ่ ส่งผล
ต่อรายได้ที่มีมากขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากมีเครื่องมือ
ทีช่ ว่ ยในการพัฒนาและน�ำบริการของผลิตภัณฑ์ของเราเอง
ขึ้นไปไว้บน Server ของผู้ให้บริการได้ เพียงแค่ลูกค้าจาก
ทัว่ โลกเข้าถึงการเชือ่ มต่อ  Internet  กส็ ามารถเข้าถึงการบริการ
ได้ทงั้ บน Website Application บน Smart Phone

อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินธุรกิจจะอาศัยเงินทุนของตัวเอง
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ โชคดีที่ปัจจุบันมีนักลงทุน ที่มี
ความสนใจในการสนับสนุน Start Up มากขึน้ และเป็น
ตั ว แปรส�ำคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้ธุรกิจนั้น
เติบโตไปได้ ซึง่ รูปแบบของนักลงทุนอย่างในต่างประเทศ
ก็ มี ทั้ ง แบบนั ก ลงทุ น ในรู ป แบบขององค์ ก ร (Venture
Capital) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า VC และนักลงทุนอิสระ (Angel
Investor) ซึง่ จะพิจารณาตัง้ แต่ไอเดีย นวัตกรรม ประวัติ
การท�ำงาน โอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตว่าจะประสบ
ความส� ำ เร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใด ผลตอบแทนจะคุ ้ ม กั บ
การลงทุนหรือไม่ โดยที่ Start Up นอกจากจะได้เงินทุนแล้ว
ยังได้คำ� ปรึกษาและพันธมิตรควบคูด่ ว้ ยเช่นเดียวกัน
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ส�ำหรับในประเทศไทย Start Up เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการ
ธุรกิจมากขึน้ โดยเริม่ จากธุรกิจเล็ก ๆ หรือไม่เว้นแม้กระทัง้ เริม่ ต้นจากการเป็น
SMEs ด้วยซ�ำ้ แต่มกี ารน�ำเครือ่ งไม้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาต่อยอดทางธุรกิจ
ทัง้ แนวคิด ไอเดียสร้างสรรค์ โปรแกรม เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
และทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือไปใช้งานกัน โดยเน้นการใช้งานที่
ฟรี สะดวก และรวดเร็ว ดังนัน้ กลุม่ ธุรกิจ Start Up ทีน่ า่ จับตามองในบ้านเรา
คงหนีไม่พ้นธุรกิจการให้บริการ ได้แก่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านขายของออนไลน์ ร้านหนังสือออนไลน์ ธุรกิจรักษาสุขภาพ สถาบันกวด
วิชา การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ซ่อมรถ ห้องสมุดออนไลน์ และร้านหนังสืออ่าน
ฟรี เป็นต้น และที่น่าสนใจคือ ช่องทางการหารายได้ของธุรกิจการบริการ
เหล่านี้ ส่วนใหญ่มีผลพลอยได้มาจากการขายโฆษณา การขายโปรแกรม
และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ให้กบั กลุม่ บริษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ นัน่ เอง และ
ที่ส�ำคัญจะเห็นได้ว่าบรรดานักลงทุนที่เคยสนใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจ SMEs
ก�ำลังหันมาให้ความสนใจทีจ่ ะลงทุนในกลุม่ Start Up เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เพราะ
เป็นช่องทางในการสร้างรายได้และผลก�ำไรอย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว
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ที่มา :   Techsauce อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, thumbsub.in.th Ake Akeakkee.

จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ เรียกว่า “ระบบนิเวศน์ (Ecosystem)” ของ Start Up ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับหลายส่วน ซึง่ จากนีไ้ ปจะแสดงให้เห็นว่า Ecosystem ของ Start Up ในประเทศไทยประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง โดยหลักแล้วคงหนีไม่พน้ ตัวธุรกิจ Start Up และผูส้ นับสนุน Start Up ทีจ่ ะประคับประคอง
ธุรกิจเหล่านี้ให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สิ่งเหล่านี้คือทางออกของธุรกิจ
ในบ้านเราทีก่ ำ� ลังจะถึงยุคเปลีย่ นแปลงจากการเป็นแค่หนุ้ ส่วนทางธุรกิจหรือรูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ
กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองที่เก่งรอบด้าน และมีการรวมตัวกันสร้างเอกลักษณ์ทางธุรกิจ
แบบต่อยอดในธุรกิจของแต่ละคน หรือหมายถึงยุคของ Start Up ในประเทศไทยนัน่ เอง

ฉบับหน้าวารสารสรรพากรจะน�ำเสนอนิยามของค�ำว่า Start Up ที่ยังไม่มีหน่วยงานใด
ให้ค�ำจ�ำกัดความหรือความหมายที่ชัดเจน จะมีเพียงกลุ่มคนที่เป็น Start Up ด้วยกันที่
ให้คำ� นิยามไว้ จะมีอย่างไรบ้างนัน้ จะน�ำเสนอเป็นตอนต่อไป
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ
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Excellence Awards 2016
ในวาระทีก่ รมสรรพากรได้รบั รางวัล Thailand ICT
ั นากระบวนการหลัก
งการพฒ
รางวัลระดบั Excellence ในกลุม่ รางวัลประเภท โคร
จากผลงานชือ่ “ระบบคดั เลือก
ภายใน (Core Process Improvement Projects)
่ า่ นมา ส�ำหรับ
ถนุ ายน 2559 ทีผ
รายผูเ้ สียภาษี RBA กรมสรรพากร” เมือ่ เดือนมิ
กิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA
รางวัลดังกล่าว จัดโดยสมาคมการจัดการธุร
ด้านการบรหิ ารจดั การเทคโนโลยี
เพือ่ ยกยอ่ งและสนบั สนุนองคก์ รทีม่ คี วามเป็นเลิศ
ซีทีมาพัฒนาองค์กรได้อย่าง
สารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถน�ำระบบไอ
ามยินดีกับรางวัลในครั้งนี้และ
มีประสิทธิภาพ วารสารสรรพากรขอแสดงคว
วิ เ คร าะห ์ ก ระบ วนง านที่ มี ค วาม
ขอ ถื อ โอก าสน� ำ ราย ละเ อี ย ดข อง ผล งาน ซึ่ ง ได้
อ มีโอกาสทจี่ ะเกิดมากทีส่ ดุ และ
สุม่ เสีย่ งต่อการทุจริต คอร์รปั ชัน มีจดุ รัว่ ไหล หรื
ารใช้ดลุ ยพนิ จิ ของเจ้าหน้าทีแ่ ละ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาชว่ ยใหก้ ารทำ� งานรัดกุมขึน้ ลดก
ใสในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และสร้างความโปร่ง

28

วารสารสรรพากร

ะตรวจสอบภาษีนั้นจะเลือกโดย
ในปัจจุบันขั้นตอนการคัดเลือกรายเพื่อก�ำกับดูแลแล
ว่า  อาจเกิดการทุจริตในการเลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ผู้ก�ำกับดูแล ซึ่งเป็นช่องทางที่กรมสรรพากรคาด
ชน์และเกิดความไม่โปร่งใส หรือ เกิด
การใช้พวกพ้องเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี การแสวงหาผลประโย
การใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีท่ เี่ ปิดโอกาส
ความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน  ซงึ่ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจาก
บการวิเคราะห์ ผู้เสียภาษีขาดความเข้าใจ
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ขาดความรอบรู้เกี่ยวกั
ี่เป็นมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีปริมาณงานมาก
เกี่ยวกับภาษีอากร ไม่มีระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีท
าต่อรอง ท�ำให้มกี ารจ่ายเงินสินบน
การน�ำเกณฑ์คดั เลือกรายมาใช้แตกตา่ งกัน เกิดการเจรจ
กล่าว เป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีขาด
จากปัญหาของการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาษีดัง
เู้ สียภาษเี กิดการไม่ยอมรบั ผลการตรวจสอบ
ความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านของเจา้ หน้าที่ อาจท�ำให้ผ
เก็บภาษอี ากรได้ตำ�่ กว่าสภาพข้อเท็จจริงของ
และไม่สมัครใจในการช�ำระภาษีอากร  มผี ลท�ำให้การจัด
นและความผิดพลาดดังกล่าว กรมสรรพากร
การประกอบการ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันการทุจริตคอรร์ ปั ชั
นความเสยี่ ง (Risk Based Audit Model :
จึงน�ำระบบสารสนเทศและแนวคิดการตรวจสอบจากฐา
เสีย่ ง เพือ่ มุง่ เน้นให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ิ
RBA) มาใช้เป็นเกณฑ์คดั เลือกรายผูป้ ระกอบการทมี่ คี วาม
นจิ ของตนเอง
เกีย่ วกับภาษอี ากรทีถ่ กู ต้อง แทนการให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ดลุ ยพิ
ของการออกแบบระบบงานใหม่ โดยน�ำหลัก
่
ง
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RBA
ตรวจสอบภาษี ซึ่ง
จากการประกอบกิจการตามขัน้ ตอน ดังนี้

1

  ได้แก่  ขอ้ มูลภาษเี งินได้
ปรับปรุงฐานข้อมูลทีม่ ที งั้ ข้อมูลภายในและขอ้ มูลภายนอก
ค่าเพิม่ ข้อมูลภาษธี รุ กิจ
นิตบิ คุ คล ข้อมูลภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดา ข้อมูลภาษมี ลู
มูลภาษเี งินได้นติ บิ คุ คล
เฉพาะ ข้อมูลภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ า่ ย ข้อ
อมูลกรมศุลกากร ข้อมูล
หัก ณ ทีจ่ า่ ย ข้อมูลการช�ำระภาษีอากรจากระบบ TCL ข้
โรงงานอุตสาหกรรม
กรมสรรพสามิต ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลกรม
้ แต่เนือ่ งจากโครงสร้างฐานข้อมูลในแต่ละระบบงาน
ข้อมูลกรมพัฒนาธรุ กิจการคา 
วนมีปัญหาและข้อมูล
มีที่มาไม่เหมือนกัน ท�ำให้การเชื่อมโยงข้อมูลบางส่
ฐานข้อมูลหลัก เพื่อให้
ขาดหายไป จึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมือนกับ
ลผลต่อไป
สะดวกในการเชือ่ มโยงข้อมูลและน�ำไปใชใ้ นการประมว
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2

ยภาษีที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า  ช�ำระภาษี
จัดท�ำระบบงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อตรวจคัดกรองผู้เสี
การกำ� หนดนโยบายของผูบ้ ริหาร
ไม่สอดคล้องกับการประกอบกิจการ  เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบ
“ตรวจจากฐานความเสยี่ ง” (Risk
และสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ โดยใช้หลักการ
ั นาเปน็ เครือ่ งมือ ประกอบด้วยเกณฑ์ตา่ ง ๆ ได้แก่
Based Audit Model : RBA) มาพฒ
เภทกิจการทัง้ เกณฑ์ภาษีเงินได้
เกณฑ์ความผิดปกตทิ วั่ ไป (เกณฑ์เสีย่ ง) ซึง่ ใช้กบั ทุกประ
ี กิจการขาดทุนสุทธิติดต่อกัน
นิติบุคคล เช่น ผู้เสียภาษีหยุดยื่นแบบแสดงรายการภาษ
ดา  เช่น มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลายรอบระยะเวลาบัญชี เกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรม
าเพิม่   เช่น  ยอดซอื้ มากกว่ายอดขาย
แต่ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการเสียภาษ  ี และ เกณฑ์ภาษีมลู ค่
คี่ ำ� นึงถึงโครงสร้างของรายได้และ
เกณฑ์ความผิดปกตเิ ฉพาะประเภทกิจการ เป็นเกณฑ์ท
นทุนและค่าใช้จา่ ยหลกั ของแต่ละ
รายจ่ายทีม่ คี วามแตกต่างกันตามประเภทกิจการ เน้นต้
้ ค่าน�ำ้
าไฟฟา 
กิจการ เช่น กิจการโรงงานผลิตน�ำ้ แข็ง ต้นทุนหลักคือ ค่
ารหมุนเวียนของสินค้า เป็นต้น
เกณฑ์อตั ราสว่ นทางการเงินต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น อัตราก
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ท์ เี่ หมาะสม ส�ำหรับใช้ทำ� งานของ
เลือกเกณฑ์ในการคัดกรองรายผูเ้ สียภาษเี พือ่ ให้ได้เกณฑ
ข้อมูลผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยง
หน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้ ระบบงานจะประมวลผลและแสดง
้อมูลรายที่ผิดปกติตามเป้าหมาย
สูงสุดลดหลั่นลงมาตามล�ำดับ ผู้บริหารสามารถดูข
วิธนี จี้ ะเป็นการตัดปัญหาเรอื่ งการ
ดูปริมาณงานกอ่ นจัดส่งงานให้หน่วยปฏบิ ตั ดิ ำ� เนินการ
าความสามารถของเจ้าหน้าที่
เลือกปฏบิ ตั ขิ องเจา้ หน้าทีแ่ ละปริมาณงานทมี่ ากเกนิ กว่
จะถูกส่งกลับไปแสดงในประวัติ
แสดงประวัติรายตัวผู้เสียภาษี โดยการปฏิบัติงานทั้งหมด
อี ยูใ่ นสถานะใด ท�ำให้เจ้าหน้าที่
รายตัวของผูเ้ สียภาษแี ละสามารถตดิ ตามได้วา่ ผูเ้ สียภาษ
บงานจะมีขอ้ มูลการปฏิบตั งิ าน
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั ความสะดวก ในการปฏิบตั งิ าน  เพราะระบ
งึ่ จะแสดงข้อมูลแบบ Real Time
ทุกประเภทการตรวจ  รวมถงึ ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบตั งิ านซ
้าหน้าที่สามารถติดตาม สืบค้น
จัดท�ำรายงานการปฏิบัติการซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและเจ
ามารถตดั สินใจ ปรับปรุงนโยบาย
ตรวจสอบขัน้ ตอนการท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว ผูบ้ ริหารส
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ เช่น
แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถติดตามการ
ำเนินงานของแต่ละหนว่ ยงานรวม
รายงานจะแสดงรายละเอยี ดการปฏบิ ตั งิ านและผลการด�
  นอกเหนือจากรายงานปกติทมี่ อี ยู่
ทุกประเภทการตรวจ  รายงานงานคา้ งด�ำเนินการ  เป็นต้น

ริหารการจัดเก็บภาษมี ปี ระสทิ ธิภาพดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ต่อ
ระบบคัดเลือกรายผูเ้ สียภาษี RBA ดังกล่าวช่วยใหก้ ารบ
ก่ รมสรรพากร ดังนี้
ภาครัฐ ผูเ้ สียภาษี ผูบ้ ริหารกรมสรรพากรและเจ้าหน้าที

1

อ้ เท็จจริงของการประกอบกจิ การ
ภาครัฐ เป็นการชว่ ยกระตุน้ การจดั เก็บภาษอี ากรให้ได้ตามข
(มาตรการป้องปราม มีประสทิ ธิภาพ
และได้ตามงบประมาณทกี่ รมสรรพากรได้รบั มอบหมาย
กิจของประเทศ ทัง้ ด้านการส่งออก
มีผลใหก้ ารหลีกเลีย่ งภาษีลดลง) ช่วยกระตุน้ ระบบเศรษฐ
ารรายใดที่ไม่ติดเกณฑ์ความเสี่ยง
และการประกอบกิจการภายในประเทศ (ผู้ประกอบก
ลาทกี่ ำ� หนด) ส่งเสริมการปฏิบตั งิ าน
จะไดร้ บั เงินภาษคี นื อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ภายในระยะเว
ใช้ระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล
ตามระบบธรรมาภิบาลและยกระดับการท�ำงานโดยการ

2

วจสอบภาษีเนื่องจากใช้ระบบฯ
ผู้เสียภาษี สร้างความเป็นธรรมในการก�ำกับดูแลและตร
าษีทไี่ ม่สอดคล้องกับรายได้จากการ
ในการคดั กรองหาผูเ้ สียภาษที มี่ คี วามเสีย่ งในการช�ำระภ
กระบวนการท�ำงานของรัฐ อีกทั้งยัง
ประกอบกิจการ ผู้เสียภาษีมีความมั่นใจและเชื่อใจใน
งใส และตรวจสอบได้ สามารถ
ท�ำให้เจ้าหน้าที่ท�ำงานได้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่
ท�ำงานได้อย่างมีประสทิ ธิภาพและไม่เลือกปฏบิ ตั ิ

3
4

ำ� ไปใชป้ ระโยชน์เพือ่ การกำ� หนด
ผูบ้ ริหารกรมสรรพากร มีขอ้ มูลทีค่ รบถว้ น ถูกต้อง สามารถน
อบภาษีได้ทันต่อเหตุการณ์และ
นโยบายและการบริหารงานการก�ำกับดูแลและตรวจส
พร้อมทัง้ เป็นการควบคุมติดตาม
ปรับเปลยี่ นไดต้ ามสภาวการณ์เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งิ านของเจา้ หน้าทีไ่ ด้ทนั ท่วงที ท�ำให้
ให้คำ� ปรึกษา แนะนำ� แก้ไขปัญหาอปุ สรรคในการปฏิบตั
อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถยุติเรื่องได้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อขัดแย้ง
ละผปู้ ฏิบตั งิ านซงึ่ ปัญหาทงั้ หมดนี้
ลดปริมาณงานคา้ ง และเป็นความกังวลของทงั้ ผูบ้ ริหารแ
จะสง่ ผลกระทบโดยตรงถึงผูเ้ สียภาษี
บวนการทำ� งานและรวบรวมข้อมูล
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน เมือ่ น�ำ IT มาบรู ณาการเชอื่ มโยงกระ
เลือกผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติงาน
ทุกระบบงานไว้ในจุดเดียว ท�ำให้การเข้าสู่ระบบการคัด
าสูร่ ะบบงานเดียว ลดการปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบและการตรวจคนื ภาษไี ด้จากการ  Login  เข้
ด้ทันที ลดเวลาในการคัดเลือกราย
ที่ซ�้ำซ้อน เนื่องจากสามารถเชื่อมข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ไ
าษีและงานคนื ภาษี ลดภาระการ
ผูเ้ สียภาษเี พือ่ น�ำไปปฏิบตั งิ านกำ� กับดูแลและตรวจสอบภ
บดูแลและตรวจสอบผู้เสียภาษีที่มี
ท�ำงานด้วยกระดาษ (Paperless) และยังสามารถก�ำกั
ความเสี่ยง โดยสามารถเลือกรายที่
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากได้ตามล�ำดับความส�ำคัญของเกณฑ์
องกับหลักการของกฎ 80/20 คือ
ติดเกณฑ์ความเสี่ยงสูงมาด�ำเนินการได้ก่อนซึ่งสอดคล้
เลือกท�ำสิง่ ทีส่ ำ� คัญเป็นล�ำดับแรก
ml
เรียบเรียงข้อมูลจาก
llence Awards 2016 www.rd.go.th/publish/56674.0.ht
1. ภาพข่าวกรมสรรพากรได้รบั รางวลั Thailand ICT1 Exce
กรม 1 ป้องกันโกง”     
2. หนังสือ “ถอดบทเรียนความส�ำเร็จ โครงการ ption
/32stopcorruptionproject1(dep).pdf
corru
www.opdc.go.th/uploads/files/2558/
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ดร. เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ

ช้ อ ปสินค้า OTOP
ได้ ป ระโยชน์ ท างภาษี

สินค้า OTOP (One Tambon One Product) หรือ โอทอป หรือ สินค้าหนึง่ ต�ำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าท้องถิ่นไทย เป็นชื่อเรียกที่หลายคนคุ้นเคยและได้ยินมานาน
พอสมควร สินค้า OTOP เป็นสินค้าทีผ
่ ลิตโดยกลุม่ ต่าง ๆ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ผูผ
้ ลิตชุมชน
เช่น สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ หรือชมรมต่าง ๆ เป็นต้น กลุม่ ผูผ
้ ลิต
ทีเ่ ป็นเจ้าของรายเดียว และกลุม่ ผูผ
้ ลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ เป็นผูผ
้ ลิต
ทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล มีสนิ ทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านบาท สินค้าทีผ
่ ปู้ ระกอบการดังกล่าวผลิต
มีหลากหลายชนิดจ�ำนวนมากกว่า 80,000 รายการ มูลค่าตลาดรวมกว่า 100,000 ล้านบาท
เช่น อาหาร เครือ่ งดืม่ เสือ้ ผ้า ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของทีร่ ะลึก และสมุนไพร เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้สินค้า  OTOP ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรี
จึงได้มมี ติเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อนุมตั ิ “มาตรการกระตุน้ การใช้จา่ ยสินค้าโอทอปและส่งเสริมสินค้า
ท้องถิ่นของไทย (OTOP)” ภายใต้โครงการ “ช้อปช่วยชุมชน” โดยก�ำหนดให้ประชาชนผู้ซื้อสินค้า  OTOP
ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 สามารถน�ำค่าซือ้ สินค้า OTOP มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ได้ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มาตรการนี้จึงถือเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งของรัฐบาล
ทีไ่ ด้มอบให้แก่ประชาชนชาวไทย
อย่างไรก็ดี ในการใช้สทิ ธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีดงั กล่าว ผูซ้ อื้ สินค้า OTOP ต้องศึกษาและเข้าใจ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 318 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 272) เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการยกเว้น
ภาษีเงินได้สำ� หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ สินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประกอบ โดยสรุปได้ดงั นี้

1 1.1

เงือ่ นไขการใช้สทิ ธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

ผูซ้ อื้ สินค้า OTOP ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
1.2 ต้องเป็นการซือ้ สินค้าระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559 จากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
เท่านัน้
1.3 สินค้านั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 และต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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1.4 ต้องมีหลักฐานใบก�ำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
1.5 ค่าซือ้ สินค้าทีไ่ ด้จา่ ยตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สามารถน�ำไปลดหย่อนในการค�ำนวณ

2 2.1

ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาประจ�ำปีภาษี 2559 ได้

สินค้า OTOP ทีผ
่ ซู้ อื้ สามารถน�ำไปใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้

3

ต้องเป็นสินค้า OTOP ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ สินค้า OTOP
ใดทีไ่ ม่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนดังกล่าว จึงไม่สามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้
2.2 ต้องเป็นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7.0 เท่านัน้

หลักฐานในการใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ผูซ้ อื้ สินค้า  OTOP ต้องมีใบก�ำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เพือ่ น�ำมา
เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในรายการชื่อ ชนิด ประเภท
ของสินค้าของใบก�ำกับภาษีดงั กล่าว ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนซึง่ เป็นผูข้ ายสินค้านัน้ ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้

(1)

ระบุขอ้ ความทีแ่ สดงว่า สินค้านัน้ เป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายการสินค้า  หรือจัดท�ำ
เครือ่ งหมายแสดงในแต่ละรายการสินค้าทีเ่ ป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ และมีขอ้ ความทีแ่ สดงว่า
เครือ่ งหมายนัน้ เป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ไว้ในใบก�ำกับภาษี ทัง้ นี้ ข้อความทีแ่ สดงว่าเป็นสินค้า
หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ เช่น “OTOP” “โอทอป” หรือ “One Tambon One Product” เป็นต้น

(2)

กรณีจัดท�ำใบก�ำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ส�ำหรับการขายสินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกรายการสินค้าในใบก�ำกับภาษีนั้นเป็นสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
จะไม่ระบุข้อความที่แสดงว่า  สินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตาม (1) ก็ได้
โดยให้ผู้ขายสินค้า  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ออกใบก�ำกับภาษีด้วยวิธีประทับด้วยตรายาง
ที่มีชื่อ ชื่อการค้า  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ขายสินค้า  และมีข้อความว่า  “สินค้าทุกรายการ
เป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์” หรือข้อความอืน่ ในลักษณะท�ำนองเดียวกันประทับในใบก�ำกับภาษี
ฉบับนัน้ ด้วย

มาตรการช้อปช่วยชุมชนที่มีขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม 2559 นี้ เป็นมาตรการทางภาษี
ทีส่ ำ� คัญอีกมาตรการหนึง่ ของรัฐบาลในการกระตุน้ เศรษฐกิจไทย เป็นการสร้างความคึกคัก
และตื่นตัวของประชาชนชาวไทยในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพผลิตโดยชุมชนต่าง ๆ
ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาไทย อีกทัง้ ยังใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้อกี ด้วย
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

Referendum
7 สิงหาคม 2559 วันลงเสียงประชามติทเี่ พิง่ ผ่านพ้นไปนับเป็นวันส�ำคัญทีต่ อ้ งบันทึก
ไว้ในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยอีกหนึง่ วัน ในช่วงทีผ
่ า่ นมาค�ำว่า “การลงเสียงประชามติ” จึง
เป็นค�ำทีเ่ ข้ามาให้เราทุกคนได้ยนิ ได้ฟงั บ่อย ๆ ทัง้ จากข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ส�ำหรับ
การลงเสียงประชามติถอื เป็นการให้สทิ ธิแก่ประชาชนในการตัดสินใจเรือ่ งทีส่ ำ� คัญของประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตย เช่น การให้สทิ ธิประชาชนลงเสียงประชามติ ในเรือ่ งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในบางประเทศยังเปิดโอกาสให้มกี ารลงเสียงประชามติในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน เช่น กรณี Brexit1 หรือ สหราชอาณาจักรควรออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปหรือไม่
“การลงเสียงประชามติ” ภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่า “referendum” ตัวอย่างในหัวข้อข่าว เช่น

A national referendum2 on the draft3 of a new constitution4 will be held on August 7, 2016
การลงเสียงประชามติสำ� หรับร่างรัฐธรรมนูญจัดขึน้ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
A referendum was held on June 23, 2016 with the question of whether the United Kingdom
should remain5 a member of the European Union (EU).
การลงคะแนนเสียงประชามติจดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 กับค�ำถามทีว่ า่ สหราชอาณาจักร
ควรจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปอีกหรือไม่
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ค�ำศัพท์ทนี่ า่ สนใจ
1 Brexit

มาจากค�ำว่า Britain+Exit ใช้เรียกเหตุการณ์ที่สหราชอาณาจักร (United Kingdom
หรือ Great Britain ซึง่ ประกอบไปด้วย อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ)
จะขอแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU)

2 referendum					
การลงเสียงประชามติ

3 draft						

เอกสารฉบับร่าง (draft ยังมีอกี หลายความหมาย เช่น
ตัว๋ แลกเงินของธนาคาร กระแสลม หรือ การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ)

4 constitution

รัฐธรรมนูญ

5 remain					
คงอยู่ เหลืออยู่

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. Facebook Page: ภาษาอังกฤษจบในภาพ
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_constitutional_referendum,_2016
3. ส�ำนักราชบัณฑิตยสถาน : ศัพท์บญ
ั ญัตวิ ชิ าการ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php
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มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

การอยู่ร่วมกันในสังคม
แห่งความหลากหลาย
พู ด ถึ ง การอยู ่ ร ่ ว มกั น ของคนในสั ง คม
ที่ต่างก็มีที่มาที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่
หลีกเลีย่ งได้ยาก ทีอ่ าจจะต้องมีการกระทบกระทัง่
กั น บ้ า งไม่ ว ่ า จะเป็ น สั ง คมในที่ ท� ำ งาน สั ง คมใน
หมู่บ้าน หรือสังคมในชุมชน ดังนั้น การเคารพ
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของกั น และกั น จึ ง นั บ เป็ น ปั จ จั ย
ส�ำคัญที่จะท�ำให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
เกิ ด ความผาสุ ก ได้ วารสารสรรพากรฉบั บ นี้
ขอหยิบยกประเด็นของการจัดการสังคมเรือ่ งของ
การอยูร่ ว่ มกัน โดยขอเริม่ จากสังคมเล็ก ๆ อย่าง
สังคมในหมู่บ้าน หรือสังคมในชุมชนมาน�ำเสนอ
เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดการสังคมเล็ก ๆ ของเรา
ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และได้เห็นถึงปัญหาจุกจิกใกล้ตัว
ระหว่ า งเพื่ อ นบ้ า นใกล้ เ รื อ นเคี ย งกั บ ทางแก้ ไ ข
ทีค่ วรรูแ้ ละพึงปฏิบตั ติ อ่ กัน ว่าเมือ่ มีปญ
ั หาจะมีวธิ ี
แก้ ไขปัญหาอย่างไรดีกับเพื่อนบ้านที่หลายคน
อาจจะเคยประสบปัญหาขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็น
เรื่ อ งเล็ ก หรื อ เรื่ อ งใหญ่ ถึ ง ขั้ น ต้ อ งฟ้ อ งร้ อ ง
กั น เลยก็ มี ป รากฏเป็ น ข่ า วอยู ่ ใ ห้ เ ห็ น บ่ อ ยครั้ ง
ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องกระทบกระทั่งเล็กน้อย
แต่กอ็ ย่าปล่อยให้บานปลายดีกว่า เช่น
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ต้นไม้

เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาจากต้ น ไม้ ที่ รุ ก ล�้ ำ เขตแดน
กรรมสิทธิค์ นอืน่ เจ้าของต้องตัดทิง้ แต่หากส่วนของราก
รุกล�้ำ เกิดปัญหาต่อโครงสร้าง ผู้ได้รับความเสียหาย
มีสทิ ธิเข้าตัดฟันต้นไม้ได้เลย และดอกผลทีย่ นื่ ไปในแดน
กรรมสิทธิ์ของคนอื่น ที่ยังไม่ร่วงหล่นถือเป็นกรรมสิทธิ์
ของเจ้าของต้นไม้ การปลูกต้นไม้ที่จะไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ที่ ดิ น ตนเองและผู ้ อื่ น ย่ อ มถื อ เป็ น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ เช่ น เดี ย วกั น กฎหมายจึ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ
ครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับกับการปลูกต้นไม้ไว้ด้วย
กล่าวคือ การปลูกต้นไม้ หรือไม้ยืนต้นในริมเขตแดน
แห่งกรรมสิทธิ์ อาจเกิดปัญหาการรุกล�้ำเขตแดน เช่น
กิง่ ก้านใบ ดอกผล ราก เป็นต้น ทางทีด่ คี วรพูดคุยบอก
กล่าวกับเจ้าของต้นไม้นั้น หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยดูแลให้ก็ได้ ส�ำหรับการรุกล�้ำ
ของต้นไม้ดงั กล่าวมีประเด็นในด้านกฎหมาย ดังนี้

1

ส่วนของกิ่งก้านใบหรือผลยื่นล่วงล�้ำไปในที่ดิน
ของผูอ้ นื่ เมือ่ เกิดการยืน่ รุกล�ำ้ ไปแล้วกฎหมายก�ำหนด
ให้ผไู้ ด้รบั ความเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตดั ฟัน
ไม่ให้เกิดการล่วงล�้ำเสียก่อน หากไม่ตัดฟันต้นไม้
ตามที่แจ้งจึงจะมีอ�ำนาจเข้าตัดฟันต้นไม้และเรียก
ค่าเสียหายได้  กรณีเข้าไปตัดฟันเองโดยไม่แจ้งให้เจ้าของ
ต้นไม้ทราบก่อนอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา
ข้อหาท�ำให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุก

2

ส่วนของรากรุกล�้ำ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการท�ำลาย
โครงสร้าง เช่น ท�ำให้กำ� แพงพัง รากฐาน บ้านพัง เป็นต้น
กฎหมายก� ำ หนดให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายมี สิ ท ธิ
เข้าตัดฟันต้นไม้ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาเกีย่ วกับคดีอาญาข้อหาท�ำให้เสียทรัพย์และ
ข้อหาบุกรุกให้ยุ่งยาก ในทางปฏิบัติจึงควรบอกกล่าว
ให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อน

3

ส่ ว นของดอกหรื อ ผลต้ น ไม้ โดยในประเด็นของ
ดอกผลมีสงิ่ ทีต่ อ้ งควรพึงระวัง คือ

3.1 หากดอกหรื อ ผลไม้ ใ นส่ ว นที่ ยื่ น รุ ก ล�้ ำ ไปใน

แนวเขตของผู ้ อื่ น นั้ น ยั ง ไม่ ห ลุ ด จากขั้ ว ต้ น ไม้ ถื อ
เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ เพราะเป็นดอกผล
อันเกิดจากต้นไม้นั้นโดยตรง หากมีการเด็ดไปจากต้น
ผูเ้ อาไปมีความผิดอาญาข้อหาลักทรัพย์

3.2 หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล�้ำมีการ

ร่วงหล่นไปในทีด่ นิ ของผูอ้ นื่ แล้ว การเอาไปไม่ผดิ ข้อหา
ลั ก ทรั พ ย์ จึ ง มี นั ก กฎหมายบางคนหั ว หมอบอกว่ า
ต้องท�ำให้หล่นก่อนจะได้ไม่ผดิ แต่ความจริงการท�ำให้
หล่ น ก็ อ าจผิ ด ฐานท� ำ ให้ เ สี ย ทรั พ ย์ แ ละพยายาม
ลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกัน

วิว

บางท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี วิ ว ทะเลหรื อ ป่าเขาที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ กฎหมายมักจะระบุห้ามปลูกต้นไม้สูงหรือ
สร้างสิง่ ก่อสร้าง ซึง่ บังวิวของเพือ่ นบ้าน และอาจจะระบุ
ให้สทิ ธิแก่เจ้าของบ้านทีถ่ กู บังวิวให้สามารถยืน่ ฟ้องร้อง
เพื่อรักษาสิทธิชมวิวของตนได้ ดังนั้น หากต้องต่อเติม
หรือสร้างสิง่ ก่อสร้างใด ๆ ควรพูดคุยเจรจากับเพือ่ นบ้าน
และศึกษากฎระเบียบของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ก่อน เพราะแม้วา่
จะเป็ น สิ ท ธิ แ ละไม่ ผิ ด กฎหมายแต่ อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด
ความขุน่ ข้องหมองใจกัน จนเป็นปัญหาตามมาได้

THE CORNER

37

Thinking+

เสียง

โดยเรื่ อ งเสี ย งนี้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหามลพิษที่เกี่ยวกับเหตุร�ำคาญด้านพิษทางเสียง
ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่
อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือเหตุร�ำคาญที่เป็น
การกระท�ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิน่ แสง รังสี เสียง
ความร้อน สิง่ มีพษิ ความสัน่ สะเทือน ฝุน่ ละออง เขม่า 
เถ้า  หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ สามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้
โดยพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจห้ามผูใ้ ดผูห้ นึง่ มิให้กอ่ เหตุ
ร�ำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชน
รวมทัง้ การระงับเหตุรำ� คาญได้ดว้ ยและถ้าผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
ก�ำหนด ทางที่ดีเราควรใส่ใจดูแล ป้องกันเสียง หรือ
กลิ่นควันต่าง ๆ ที่อาจไปรบกวนเพื่อนบ้าน โดนการ
ติดตัง้ เครือ่ งป้องกันเสียง เครือ่ งดูดอากาศ กรองอากาศ
เพือ่ ป้องกันกลิน่ ก็ได้
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น�ำ้ ฝนจากหลังคาบ้าน

กฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิแบบหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เสียหาย
มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้อง
ให้มีการรื้อถอนได้ วิธีที่ดีที่สุด คือควรท�ำรางน�้ำฝน
ระบายน�ำ้ บนหลังคาป้องกันไว้เนิน่ ๆ ย่อมดีกว่า

การจอดรถขวาง
หน้าบ้าน

สัตว์เลีย้ ง

เช่น หากมีสุนัขหรือแมวเข้ามากัด เข้ามา
ท�ำลายสิ่งของในบ้าน ปัญหาการถ่ายอุจจาระ เข้ามา
คุ ้ ย ขยะ ท� ำ ความสกปรกให้ เ กิ ด ขึ้ น กฎหมายวาง
หลักเกณฑ์ไว้วา 
่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการกระท�ำ
ของสัตว์ดังกล่าวมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าของสัตว์นนั้ หรือจากบุคคลผูร้ บั เลีย้ งรับรักษาไว้
แทนเจ้าของ ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจะท�ำร้ายสัตว์
หรือฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการแก้แค้นไม่ได้ เพราะอาจมี
ความผิ ด ฐานท� ำ ให้ เ สี ย ทรั พ ย์ แ ละอาจถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง
ฐานละเมิดอีกด้วย ดังนั้น เจ้าของสัตว์เองจึงควรต้อง
ใส่ใจ และให้ความส�ำคัญแม้จะเป็นเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ
ทัง้ สุขภาพอนามัยและดูแลนิสยั ของสัตว์เลีย้ ง เพือ่ ไม่ให้
เกิดความร�ำคาญและก่อความวุน่ วายให้กบั ส่วนรวมได้

การจอดรถขวางประตูบ้านของผู้อื่นถือเป็น
การกระท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อนร�ำคาญเพราะไม่สามารถ
น�ำรถเข้าหรือออกจากบ้าน จะมาอ้างว่าถนนหน้าบ้าน
เป็นสาธารณะนั้นท�ำไม่ได้ เนื่องจากหากเจ้าของรถ
ใช้สิทธิไปก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นทั้งที่รู้แก่ใจถึง
ความเสียหาย จะถือว่า  กระท�ำความผิดฐานก่อความ
เดือดร้อนร�ำคาญใจตามมาตรา  397 หมวดลหุโทษ
ทัง้ นี้ เมือ่ เป็นความผิดกฏหมายอาญาแล้ว ต�ำรวจจะปัด
ไม่รบั แจ้งความร้องทุกข์ไม่ได้ ถ้าปฏิเสธ อาจมีโทษฐาน
ละเว้นหน้าทีโ่ ดยทุจริต เพราะความผิดฐานนีไ้ ม่จำ� เป็น
ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้น แค่เกิดพฤติกรรมที่ท�ำให้
ผู้อื่นเดือดร้อนร�ำคาญใจ ก็เป็นความผิดอาญาแล้ว
ทางที่ดีหากมีความจ�ำเป็นต้องจอดรถขวางหน้าบ้าน
ก็ควรมีการบอกกล่าวสักหน่อย เพราะการเคารพสิทธิ
ซึง่ กันและกัน อะลุม่ อล่วยช่วยเหลือเกือ้ กูลกันจะท�ำให้
ต่ า งคนต่ า งก็ ย อมรั บ และเห็ น ใจกั น มากขึ้ น การ
ฟ้องร้องกันก็คงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้แก้ปัญหา
ทีต่ กลงกันไม่ได้

อาจสรุปได้วา่ การอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย คงต้องเริม่ ทีก่ ารปรับทัศนคติของตัวเรา ให้มกี ารยอมรับ
ในความหลากหลายของความแตกต่าง โดยใช้พ้ืนฐานทางหลักธรรมศาสนา ความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล
มีความเคารพซึง่ กันและกัน และอยูบ่ นวิถขี องคุณธรรมร่วมกัน แบ่งปันซึง่ กันและกัน ทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยให้สงั คม
ที่มีความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสันติ เข้าใจ ไว้วางใจ อันจะน�ำไปสู่การสร้างสังคม
มีสขุ ได้ในทีส่ ดุ
ทีม่ าข้อมูล : www.home.kapook.com/view126223.html
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ธนัฐดา วัยธรรม
เจ้าพนักงานสรรพากรชำ�นาญงาน

โอ๊ย ! ปวด Head
“ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” คงเป็นค�ำทีเ่ รามักจะได้ยนิ กันคุน้ หูอยูบ่ อ่ ย ๆ  ซึง่ หมายถึง
ผู ้ ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงไม่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว อะไรนั บ ว่ า เป็ น คนโชคดี ที่ สุ ด เพราะในชี วิ ต ของเรา
แต่ละคนคงต้องเจอกับเหตุการณ์และเรือ่ งราวมากมายที่ไม่เหมือนกัน คนท�ำงานบางคนเมือ่ เวลาที่
คิดงานเท่าไหร่กค็ ดิ ไม่ออกสักทีกป็ วดศีรษะ หรืออย่างนักบัญชีปดิ งบการเงินไม่ลงตัวก็ปวดศีรษะ
นักลงทุนเกร็งก�ำไรไม่เป็นไปตามความคาดหมายก็ปวดศีรษะ แม่คา้ ขายของแล้วขาดทุนก็ปวดศีรษะ
หรือชาวไร่ชาวนาผลผลิตไม่ดีก็ปวดศีรษะ ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางเหตุการณ์เท่านั้น ยังมีอีก
หลายเหตุการณ์ หลายเหตุผลทีเ่ ป็นสาเหตุทำ� ให้คณ
ุ ..คุณ..และก็คณ
ุ ทัง้ หลายเกิดอาการปวดศีรษะได้
ส�ำหรับปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวการในการกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ นั่นก็คือ ความเครียด
ซึ่งความเครียดนี้จะกระตุ้นให้อาการปวดศีรษะก�ำเริบรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนท�ำให้เกิดโรคปวดศีรษะ
ชนิดอืน่ ๆ ตามมาได้ ลองมาดูกนั ว่า มีโรคปวดศีรษะชนิดใดบ้าง แล้วเราก�ำลังปวดศีรษะแบบไหน
อยูห่ รือเปล่า
โรคปวดศีรษะชนิดทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในวัยท�ำงาน คือ โรคปวดศีรษะชนิดตึงตัว มีลกั ษณะอาการปวดตึง บีบรัดศีรษะ

ลักษณะคล้ายกับน�ำหมวกคับ ๆ มาสวม มักพบร่วมกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอและหัวไหล่ ปวดกระบอกตา 
และอาการมึนศีรษะ สาเหตุมาจากท�ำงานหนัก พักผ่อนน้อย หรือมีความเครียดสะสม ควรป้องกันอาการดังกล่าวด้วยการพักผ่อน
ให้เพียงพอ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดโปร่ง และออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีเ้ นือ่ งจากการตึงตัวของกล้ามเนือ้
บริเวณต้นคอและหนังศีรษะมีความเกีย่ วพันกับการนัง่ อยูใ่ นท่าทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ ดังนัน้ การนัง่ ให้อยูใ่ นท่าทีผ่ อ่ นคลายกล้ามเนือ้
จึงจะบรรเทาอาการและป้องกันอาการปวดศีรษะได้
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“วันนี้ยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลย
         ถึงว่าสิท�ำไมรู้สึกปวดศีรษะจัง”

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอว่า  “วันนี้ยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลย ถึงว่าสิท�ำไมรู้สึกปวดศีรษะจัง” นั่นแสดงว่าคุณ
ก�ำลังเผชิญกับ โรคปวดศีรษะจากผลของคาเฟอีน เพราะการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้สึกว่าร่างกายและสมองตื่นตัว
ไม่งว่ ง การกระตุน้ ของระบบหัวใจและหลอดเลือดท�ำงานได้ดี เพราะทัง้ ชาและกาแฟมีสว่ นผสมของคาเฟอีนผสมอยู่ ซึง่ ผลของ
คาเฟอีนจะออกฤทธิ์โดยกระตุ้นระบบประสาทนั่นเอง หากวันไหนที่ไม่ได้ดื่มชาหรือกาแฟจะมีอาการปวดหัวตุบ ๆ หนักหัว
เหมือนร่างกายพักผ่อนไม่พอ หรือไม่ก็รู้สึกปวดกระบอกตาตุบ ๆ ตลอดเวลา   โดยอาการปวดศีรษะจากการขาดคาเฟอีน
จะเกิดขึ้นในคนที่ดื่มกาแฟ อย่างน้อย 2 แก้วต่อวัน (200 มิลลิกรัม) เราสามารถควบคุมอาการดังกล่าวให้ค่อย ๆ ดีขึ้นได้
จากการลดปริมาณการดืม่ กาแฟ หรือหยุดดืม่ กาแฟสัก 1 - 2 สัปดาห์ อาการจะดีขนึ้ เป็นล�ำดับ

อาการปวดศีรษะทีถ่ อื ว่ามีผลกระทบต่อการท�ำงานอย่างมากนัน่ คือ  โรคไมเกรน จะมีอาการปวดศีรษะทีม่ คี วามรุนแรง
ต่อประสาทสัมผัสของผูป้ ว่ ย ไมเกรนจะเพิม่ ความไวในการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมไม่วา่ จะเป็นเสียง แสง และกลิน่ ล้วนเป็น
สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะทั้งสิ้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการรักษาโรคไมเกรนคือ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอาการปวดศีรษะ
อย่างเช่น หลีกเลีย่ งกลิน่ ฉุน  แสงจ้า  เสียงดัง นอนมากหรือน้อยเกินไป  รา่ งกายจึงต้องการพักจากการเคลือ่ นไหว เพราะการเคลือ่ นไหว
จะกระตุน้ ให้อาการปวดศีรษะทวีความรุนแรงมากขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ โรคไมเกรนยังมีผลต่อการหดและขยายตัวของหลอดเลือดสมอง
ผลจึงไม่ได้ท�ำให้เกิดแค่อาการปวดศีรษะเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดสมองตีบหรืออัมพาตอีกด้วย
หากอาการปวดศีรษะมีความรุนแรงหรือความถีม่ ากยิง่ ขึน้ ควรพบแพทย์เพือ่ รับค�ำแนะน�ำในการรักษา
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ในยุคดิจทิ ลั เทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญและมีบทบาทมากในการท�ำงาน ซึง่ ในแต่ละวันเราต้องใช้เวลาอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์
กันเป็นเวลานานจนท�ำให้เกิด โรคปวดศีรษะกับการใช้งานคอมพิวเตอร์   จากการทีเ่ ราจดจ้องอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์
นาน ๆ นัน้ แสงสว่างของจอจะท�ำให้กล้ามเนือ้ ตาเกิดการเกร็งตัว มีผลท�ำให้สมองส่วนการรับภาพต้องท�ำงานหนักและท�ำให้เกิด
ภาวะเครียดและมึนศีรษะตามมา อาการที่เห็นได้ชัดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจะท�ำให้ปวดศีรษะ ระคายเคืองตา 
ปวดหรือหนักกระบอกตา  การมองพร่ามัว เสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินอีกด้วย วิธีการช่วยลดจากอาการปวดศีรษะกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ก็ท�ำได้ด้วยการปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีความสว่างเท่ากับความสว่างในที่ท�ำงาน หรือใช้
ฟิลม์ กรองแสงทีห่ น้าจอ หรือใส่แว่นตาทีม่ กี ารเคลือบกันแสงสะท้อนจากหน้าจอ นอกจากนีก้ ารบริหารดวงตาโดยการละสายตา
จากคอมพิวเตอร์ การกลอกตาไปมาเป็นเวลา 10-20 วินาที ทุก ๆ 20 นาทีของการใช้คอมพิวเตอร์   และการกระพริบตาบ่อย ๆ
เพื่อป้องกันอาการตาแห้งและระคายเคืองสายตา แค่เพียงเท่านี้ก็ท�ำให้การท�ำงานด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สร้างภาวะความเครียด
ให้สมองและสายตามากนัก
พบแพทย์เถอะคะ เพือ่ การวินจิ ฉัยโรคอืน่ ๆ ทีจ่ ะตามมากับอาการปวดศีรษะ หากเกิดอาการดังนี้
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ปวดศีรษะหลายวัน หลังรับประทาน
ยาแก้ปวดอาการไม่ดขี นึ้

เบีย้ ว..เลย

2
3

4

ปวดศีรษะมากขึน้ ปวดบ่อยขึน้

ปวดศีรษะรุนแรง เฉียบพลัน ร่วมกับ
การมีไข้ คอแข็ง ชัก

5

ปวดศีรษะร่วมกับมีอาการปากเบี้ยว
พูดไม่ชดั แขนขาอ่อนแรงและชา ซีกใด
ซีกหนึง่

ปวดศีรษะรุน แรง ร่วมกับมีอาการ
อาเจียน แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึง่

ไม่วา่ จะอาการปวดศีรษะชนิดร้ายแรงหรือไม่รนุ แรงก็ตาม ล้วนเป็นสัญญาณที่ไม่ดตี อ่ สุขภาพ
ของเราทัง้ นัน้ เพราะนัน่ คือจุดเริม่ ต้นสัญญาณของโรคร้าย หรืออย่างน้อยอาการปวดศีรษะก็บนั่ ทอน
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราไม่น้อยเหมือนกัน ทางที่ดีควรสังเกตอาการของตัวเอง
กันด้วยอย่าปล่อยให้อาการปวดศีรษะสะสมจนลุกลามเป็นโรคเรื้อรังที่มาเบียดบังความสุขในชีวิต
ประจ�ำวันของคุณ..คุณ...และคุณได้

ทีม่ า : www.healthtoday.net/thailand/feature/feautre_110.html
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อร่อยและดีต่อสุขภาพ
กับ ผลไม้หน้าฝน
ประเทศไทยของเราถือเป็นประเทศทีโ่ ชคดีในเรือ่ งอาหารการกิน เนือ่ งจากมีทงั้ ผักและผลไม้
ทีห่ ลากหลายมากทุกฤดูกาล แถมยังหากินได้งา่ ยอีกด้วย ส�ำหรับในฤดูฝนช่วงเดือนมิถนุ ายน
ถึงเดือนตุลาคม ก็จะมีผลไม้ทอี่ อกมาต้อนรับน�ำ้ ฝนกันหลากหลายชนิด เรามาดูกนั ว่าแต่ละชนิด
นอกจากจะมีความอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพอย่างไรบ้าง

เงาะ Rambutan

เป็นผลไม้ทอี่ ดุ มด้วยวิตามินซี น�ำ้ ตาล และมีสารอาหารอีกมาก เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซึ่งมีสรรพคุณในการแก้บิด ท้องร่วง ท้องอืด ท้องเฟ้อ
และแก้ไข้ เปลือกผลเงาะน�ำมาต้มกินน�้ำเป็นยาแก้อักเสบ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รักษาอาการอักเสบ
ในช่องปาก ข้อควรระวัง คือเม็ดในของเงาะมีพษิ แม้วา่ จะเอาไปคัว่ จนสุกแล้ว แต่ถา้ กินมากเกินไป
จะมีอาการปวดท้อง เวียนศีรษะ มีไข้ คลืน่ ไส้หรืออาเจียนได้

กระท้อน Santol

เนือ้ กระท้อนอุดมด้วย วิตามินเอ ซี และบี 1 ฟอสฟอรัส แคลเซียม คาร์โบไฮเดรต เหล็ก
ไนอะซิน เส้นใย โปรตีน และมีสารแอนติออกซิแดนท์สูงที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ แก้กระหายน�้ำ
ลดอาการ เจ็บคอ ป้องกันการเกิดมะเร็ง บ�ำรุงโลหิต แก้ลมจุกเสียด ใบผสมน�ำ้ ต้มอาบขับเหงือ่ แก้ไข้
รักษาโรคผิวหนัง รากใช้เป็นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้บดิ แก้ทอ้ งร่วง หรือต�ำกับน�ำ้
และน�ำ้ ส้มสายชู ดืม่ แก้ทอ้ งเดิน และช่วยขับลม

ระก�ำ Salacca

เนือ้ ผลมีกรดอินทรีย์ วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส คาร์โบไฮเดรต และเหล็ก มีสรรพคุณ
ทางยา ท�ำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการกระหายน�้ำ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ช่วยป้องกันโรคหวัด  
คลายร้อน ช่วยย่อยอาหาร และท�ำให้เจริญอาหาร
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ทุเรียน Durian

เนือ้ ทุเรียนให้พลังงานความร้อน ถ้ากินทุเรียนในช่วงอากาศร้อนมาก ๆ จะท�ำให้รสู้ กึ ร้อน
และอึดอัด ทุเรียนให้สารอาหารส�ำคัญ เช่น โปรตีน น�ำ้ ตาลไขมัน คาร์โบไฮเดรต รวมถึงแร่ธาตุตา่ ง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย อาทิ สารก�ำมะถัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามินเอ

น้อยหน่า Sugar apple หรือ Custard apple

เนือ้ น้อยหน่าอุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน น�ำ้ ตาล วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก
ช่วยให้ชุ่มคอ เป็นยาระบายอ่อน ๆ เมล็ดในน้อยหน่ามีสารที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงเรียกว่า  Squamocin
เพียงน�ำเนือ้ ในเมล็ดมาโขลกผสมน�ำ้ มันมะพร้าวโดยชโลมเส้นผมทิง้ ไว้สกั 1-2 ชัว่ โมง เป็นวิธกี ำ� จัดเหา
ที่ได้ผลดีมาก ผลน้อยหน่าดิบใช้เป็นยาแก้พิษงู แก้ฝีในล�ำคอ กลากเกลื้อน และฆ่าพยาธิผิวหนัง
ผลแห้งใช้รักษาโรคงูสวัด เริม และฝีในหู น�ำไปโขลกพอกตัวแก้ฟกช�้ำ และทาแก้โรคผิวหนัง
กลาก เกลือ้ น
			

ล�ำไย Longan

เนือ้ ล�ำไยมีวติ ามินและสารอาหารหลายชนิด เช่น วิตามินซี บี 1 และบี 2 แคลเซียม ฟอสฟอรัส
น�ำ้ ตาลกลูโคส น�ำ้ ตาลซูโคส และฟรุกโตสสูง ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานควรหลีกเลีย่ ง ล�ำไยมีสรรพคุณช่วยให้
นอนหลับสบาย ช่วยย่อยอาหาร เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงร่างกาย แก้ผอมแห้งแรงน้อย ช่วยซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอ บ�ำรุงประสาท ขีล้ มื ใจสัน่ บ�ำรุงก�ำลังของสตรีภายหลังการคลอดบุตร ส่วนล�ำไยแห้ง
ช่วยในการบ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงโลหิตและเมล็ดล�ำไยน�ำมาบดหรือต้มกิน ใช้เป็นยาภายนอกมีสรรพคุณ
รักษากลากเกลือ้ น แผลมีหนองและใช้หา้ มเลือดได้

ลางสาด Langsat

เป็นผลไม้ในสกุลเดียวกับลองกอง มีลักษณะใกล้เคียงกัน เนื้อลางสาดมีวิตามินซี บี 1
และบี 2 คาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส เปลือกของต้นใช้รกั ษาโรค
เกี่ยวกับล�ำไส้ แก้ไข้ เปลือกผล สามารถแก้อาการท้องร่วงท้องเดินได้ โดยการน�ำเปลือกมาหั่น
แล้วน�ำไปคัว่ ชงกับน�ำ้ เดือด กินครัง้ ละครึง่ ถ้วย ส่วนเมล็ด น�ำมาฝนกับน�ำ้ ฝนให้ขน้ ใช้เป็นยาหยอดหู
แก้อกั เสบ หรือเป็นฝีในหู และใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ รักษาเริมและงูสวัดได้
				

มะม่วง Mango

มะม่วงมีวิตามินเอและซีสูง วิตามินบี 1 และบี 2 ไนอาซิน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก
และสารแคโรทีนอยด์ มะม่วงดิบใช้บ�ำรุงกระเพาะอาหาร แก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน�้ำ
ผลสุกกินแก้คลืน่ ไส้ วิงเวียน โรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟัน ป้องกันโรคเหน็บชา 
ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ขับปัสสาวะ และมีฤทธิ์เป็นยาระบายช่วยลดความเสี่ยงจาก
โรคหัวใจและมะเร็ง สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน เสริมการท�ำงานของระบบประสาท ผูป้ ว่ ยโรคไตไม่ควรกิน
มะม่วงมากเกินไป เพราะจะท�ำให้อาการของโรคเป็นมากขึน้
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มะละกอ Papaya

สารอาหารในมะละกอทัง้ สุกและดิบ ประกอบด้วย วิตามินเอ ซี และบีสงู   มีคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เพคติน เหล็ก และ Cerotenoid ผลดิบนิยมน�ำมาท�ำอาหาร เช่น ส้มต�ำ
แกงส้ม ส่วนผลสุกนิยมกินสด มะละกอสุกใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยบ�ำรุงสายตา ช่วยขับปัสสาวะ
ช่วยป้องกันอาการเลือดออกตามไรฟัน และป้องกันโรคกระดูกผุ

มะยม Star gooseberry

เนื้อมะยมมีวิตามินและสารอาหาร เช่น วิตามินซี เบต้าแคโรทีนคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เนื้อมะยมช่วยกัดเสมหะ แก้ไอ บ�ำรุงโลหิต และ ระบายท้อง
รากมะยมมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง แก้ผดผืน่ คัน ส่วนเปลือกต้นแก้ไข้ทบั ระดู และแก้เม็ดผดผืน่ คัน
ส่วนใบน�ำมาเป็นส่วนประกอบของยาเขียว ใช้แก้ไข้และบ�ำรุงประสาท
			

มังคุด Mangosteen

เป็นผลไม้ให้พลังงานต�ำ่ มีเส้นใยอาหารมาก ส่วนมากจะกินสด และกากใยจากเนือ้ ของมังคุด
ช่วยในการขับถ่าย ถ้ากินมังคุดหลังจากกินทุเรียนจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย เพราะมีฤทธิเ์ ย็น
ท�ำให้ไม่เป็นแผลร้อนใน เนื้อมังคุดมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไนอะซิน วิตามินบี 1 บี 2 และซี
		

ฝรัง่ Guava

เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและเอ แคลเซียม โพแทสเซียม และเหล็กสูง มีสารเพกทิน หรือ
ใยอาหาร และสารแทนนิน ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ชะลอการลุกลามของมะเร็ง และ
ท�ำให้ผวิ พรรณดี แผลหายเร็ว ต้านอนุมลู อิสระ ช่วยกระตุน้ การท�ำงานของเม็ดเลือดขาว และสร้าง
ภูมิคุ้มกันช่วยบรรเทาอาการท้องเดินได้ แต่ถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปจะท�ำให้ท้องผูก กรณีที่
เครียดและมักมีอาการปวดศีรษะบ่อย ๆ ให้น�ำผลฝรั่งอ่อนมาฝานบาง ๆ แช่เย็นแล้วปิดขมับ
จะช่วยผ่อนคลายได้

สับปะรด Pineapple

อุดมไปด้วยวิตามินซี โพแทสเซียม และแมกนิเซียมสูง เบต้าแคโรทีน แมงกานีส มีนำ�้ ตาล
ใยอาหาร กรด และเอนไซม์ย่อยโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อว่าโบรมีลิน (Bromelain) ช่วยให้ร่างกายย่อย
เนือ้ สัตว์ได้เร็วขึน้ เนือ้ สับปะรดช่วยให้เหงือกแข็งแรง ป้องกันความเสีย่ งจากโรคเหงือก ช่วยบรรเทา
อาการอักเสบและป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ช่วยย่อยอาหาร เสริมการดูดซึมอาหาร ดับร้อน
แก้ก ระหาย รัก ษาบาดแผลในปากช่ ว ยให้ แ ผลหายเร็ ว ขึ้ น ป้ องกั น โรคไต ความดั นโลหิ ตสู ง
และหลอดลมอักเสบ ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง น�้ำสับปะรดช่วยแก้ท้องผูก ช่วยย่อยอาหาร
ช่วยขับปัสสาวะ ใช้รกั ษาแผลเป็นหนอง และถ้าน�ำน�ำ้ สับปะรดมากลัว้ คอจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
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มะเฟือง Star Fruit Belimbing หรือ Carambola

เป็นผลไม้ทมี่ สี ารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายทีอ่ ดุ มด้วย วิตามินเอ ซี บี 1 และบี 2 ไนอะซีน
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใย และให้พลังงาน สรรพคุณใช้เป็นยา
ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ช่วยลดอุณหภูมคิ วามร้อนภายในร่างกาย รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน
เป็นยาระบายแก้ทอ้ งผูก ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยแก้นวิ่ ในไต และบรรเทาอาการนิว่ ในทางเดินปัสสาวะ
ช่วยแก้เครียด ช่วยขับระดูสตรี จึงไม่ควรกินขณะมีประจ�ำเดือนหรือตกขาว

มะขามป้อม Emblicmyrobalan

อุดมไปด้วยวิตามินซี มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ บรรเทาอาการเจ็บคอ หวัด
บรรเทาอาการกระหายน�ำ้ ท�ำให้ชมุ่ คอ

ส�ำหรับผลไม้ที่ควรรับประทานในหน้าฝน ควรเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณที่ไม่หวานจัดเกินไป

เพราะในยามฝนมาอาจมีโอกาสเจ็บคอไม่สบายง่ายอยู่แล้ว ยิ่งได้ผลไม้หวานจัดกัดคอก็อาจท�ำให้ไม่สบาย
หนักขึ้นได้ ควรเลือกเป็นผลไม้ที่ให้น�้ำมาก แม้ฝนมาพาน�้ำมากอยู่แล้ว แต่น�้ำจากผลไม้บางชนิดจะช่วยลด
การอักเสบให้ร่างกายและป้องกันโรคหวัดได้ และควรเป็นผลไม้ที่ไม่เน่าเสียง่าย ดังนั้น จึงควรเลือกผลไม้
ทีเ่ ก็บได้นานด้วยเปลือก หรือไม่ชำ�้ ง่ายเพราะด้วยความชืน้ จากฝนก็อาจท�ำให้เสีย่ งเน่าเสียอยูแ่ ล้ว

การกินผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากจะได้ผลไม้ราคาถูก หาซื้อง่ายแล้ว เรายังได้
ผลไม้ทมี่ รี สชาติอร่อยกว่าผลไม้นอกฤดูกาลอีก แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ นัน้ ควรค�ำนึงถึง
สุขภาพเป็นส�ำคัญ ถ้าเป็นเบาหวานหรือก�ำลังควบคุมน�้ำหนักก็ไม่ควรกินผลไม้ที่มีรส
หวานจัด เพราะอาจจะท�ำให้กระทบกับสุขภาพของเราได้

ทีม่ า : http://www.thaihealth.or.th/Content/28934-15 ผลไม้หน้าฝนมีประโยชน์.html
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