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“ระวี” แนะให้ ฝ่ายค้ านยึดหลัก 3 ต. อภิปรายอย่ างสร้ างสรรค์ ตัดประเด็นไม่ สําคัญ ต่ อเติมสิ:งทีข: าดหาย ติดตามให้ ทาํ ตามสัญญา
นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ สนับสนุนแนวทางของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาทีจะเปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายนโยบายรัฐบาลได้ถึงสาม
วัน จากเดิมทีกําหนดไว้ 2 วัน คือ 25-26 กรกฎาคม โดยสามารถขยายออกไปได้ถึงวันที 27 กรกฎาคม เพือเปิ ดโอกาสให้ทZ งั ส.ส.ฝ่ ายค้าน รัฐบาลรวมถึง ส.ว.ได้อภิปรายกัน
อย่างเต็มที เพราะการแถลงนโยบายเป็ นจุดเริ มต้นสําคัญก่อนทีฝ่ ายบริ หารจะเข้าทําหน้าทีอย่างเป็ นทางการ รัฐบาลจึงควรเปิ ดกว้างรับฟั งตัวแทนปวงชนชาวไทยตามระบบ
กลไกของรัฐสภา จะได้นาํ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที และหวังด้วยว่าทุกฝ่ ายจะใช้กลไกรัฐสภาอย่างสร้างสรรค์ ไม่แบ่งแยกว่าเป็ นฝ่ ายค้าน
หรื อรัฐบาล เพราะ ส.ส.ถือเป็ นตัวแทนปวงชนชาวไทย หากทุกคนทําหน้าทีโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็ นทีตัZง เราจะได้เห็นภาพ ส.ส.ทํางานแบบไม่มีฝ่าย ซึ งจะช่วยกูว้ ิกฤต
ศรัทธาทีประชาชนมีต่อนักการเมืองกลับคืนมาด้วย โดยตนขอเสนอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในลักษณะ 3 ต. คือ ต.ตัด อภิปรายเฉพาะประเด็นสําคัญแบบกระชับ ตัดรายละเอียด
แบบนํZาท่วมทุ่งออกไป เพือให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ต.ตัวที 2 คือ ต่อเติม ในประเด็นทีเห็นว่านโยบายรัฐบาลยังไม่ครบถ้วน เสนอแนะเพิมเติมเพือให้มีการปรับปรุ ง
ให้ครบถ้วนรอบด้านมากขึZน ต.ตัวที 3 คือ ติดตาม ชีZให้ประชาชนเห็นถึงพันธสัญญาทีเคยหาเสี ยงไว้และรัฐบาลควรนํามาบรรจุไว้ผา่ นการแถลงนโยบาย มีประเด็นใดทีมีกรอบ
เวลาต้องเร่ งรัด วางภาพให้ชดั ว่าคนไทยต้องร่ วมกันติดตามเรี องใด เพือถ่วงดุลตรวจสอบเร่ งรัดให้รัฐบาลเดินหน้าทํางานตามทีแถลงนโยบายไว้
“ผมเข้าใจว่าฝ่ ายค้านมีการแบ่งกลุ่มเตรี ยมอภิปรายทัZง 3 ป. รัฐมนตรี ทีมีคดี คา้ ง รัฐมนตรี ทีเป็ นผูต้ อ้ งหาคดีกบฏ รวมถึ งรัฐมนตรี ทีถือหุ ้นสื อ ซึ งเป็ นสิ ทธิ ทีสามารถ
อภิปรายได้ในกรอบของคุ ณสมบัติความเหมาะสมของรัฐมนตรี ทีจะเข้าไปปฏิบตั ิหน้าทีในกระทรวงต่างๆ แต่อย่าให้เกิ นเลยไปจนเป็ นการหาเรื อง หรื อใช้วาจาเสี ยดสี ยัวยุ
เพราะไม่เป็ นประโยชน์ใดๆ มีแต่จะทําให้บรรยากาศของสภาไม่ราบรื นจนนําไปสู่ ความเบือหน่ายของประชาชน ส่ วนฝ่ ายรัฐบาลก็ควรพิทกั ษ์รัฐมนตรี แบบสมเหตุสมผล อย่า
ประท้วงแบบไร้สาระ ถ้าทําได้การแถลงนโยบายครัZงนีZจะเป็ นจุดเริ มต้นสําคัญในการฟืZ นศรัทธาประชาชนทีมีต่อนักการเมือง” นพ.ระวีกล่าว

“สิ ระ” เผยพร้ อมทําหน้ าที:ทีมตอบโต้ เผยไม่ อยากให้
เรียกว่ าเป็ นองครักษ์ พทิ ักษ์ รัฐบาล

งดประชุ ม กมธ.ค่ าโง่ ทางด่ วน เหตุ “หมอระวี” แก้ไขมติโดยพลการ ต้ องนัด
ชี7แจงใหม่

นายสิ ระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี
ที พรรคพลัง ประชารั ฐ มี ม ติ ใ ห้ เ ป็ นหนึ งในที ม ตอบโต้ก ารอภิ ป ราย
นโยบายของรัฐบาล ในวันที 25-26 ก.ค.นีZวา่ ต้องขอขอบคุณผูใ้ หญ่ของ
พรรคทีให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ทาํ หน้าทีนีZ ส่ วนตัวก็พร้ อมทีจะ
ทําหน้าทีอย่างเต็มที แต่ก็ไม่อยากให้เรี ยกว่าเป็ นองครักษ์พิทกั ษ์รัฐบาล
เพราะการอภิปรายทีจะเกิ ดขึZนถื อเป็ นการทําหน้าทีผูแ้ ทนประชาชนใน
สภาอยูแ่ ล้ว ตนจะไม่ประท้วงฝ่ ายค้านแบบไร้สาระแน่นอนถ้าเรื องทีฝ่ าย
ค้านนํามาอภิปรายเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ ก็เป็ นสิ ทธิ
ทีฝ่ ายค้านสามารถนํามาอภิปรายรัฐบาลได้ แต่ก็ขอวิงวอนให้ฝ่านค้าน
อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ อย่าตีรวน ขอให้เลือกประเด็นทีเป็ นประโยชน์
ต่อชาติบา้ นเมืองจริ งๆ เพราะถึงแม้จะมีความเห็นต่างจากรัฐบาล แต่ก็ถือ
เป็ นความเห็นต่างในระบอบประชาธิ ปไตย
“บางประเด็นทีฝ่ ายค้านเห็ นต่างจากรัฐบาล และหยิบยกขึZนมา
อภิปราย อาจจะเป็ นข้อเสนอทีดีให้กบั รัฐบาลนํามาปรับใช้ก็ได้ อย่าเพิง
ไปกังวลว่าจะเกิ ดความวุ่นวายในการอภิปราย เพราะผมเชื อว่า ส.ส.ทุก
คนไม่ ว่า จะเป็ นฝ่ ายใด ต้อ งการเข้า มาทํา ประโยชน์ ใ ห้ ช าวบ้า นและ
บ้านเมืองทุกคน” นายสิ ระกล่าว

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถี ยร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพือไทย ฐานะโฆษกกรรมาธิ การ
(กมธ.) พิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้ า (บีทีเอส) สภาผูแ้ ทนราษฎร
แถลงว่า กมธ.สังยุติการประชุมในวันที 23 กรกฎาคม ตามทีเคยกําหนดไว้ในวาระประชุ มว่าจะ
เชิ ญตัวแทนคณะกรรมการบริ หาร (บอร์ ด) การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.), ประธาน
สหภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และตัวแทนบริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จํากัด
(BEM) มาร่ วมตรวจสอบข้อมูลทีบอร์ ด กทพ.ขยายสัญญาสัมปทาน 30 ปี เนื องจาก นพ.ระวี
มาศฉมาดล รองประธาน กมธ.ได้แก้ไขมติทีประชุ มโดยไม่ขอความเห็นของทีประชุ มในส่ วน
ของการเชิ ญตัวแทนผูช้ Z ี แจง จากเดิมทีเชิ ญ 3 หน่วยงาน ไปเป็ นเพียง 1 หน่วยงาน คือ สหภาพ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื องดังกล่าวถือเป็ นสิ งทีไม่ถูกต้อง นพ.ระวีได้กล่าวขอโทษต่อ
ทีประชุ มเพราะเข้าใจไปเองว่าสามารถแก้ไขได้เอง ทําให้ทีประชุ มส่ วนใหญ่เห็นว่าต้องแก้ไข
ระเบี ย บวาระดัง กล่ า วให้ ถู ก ต้อ ง ก่ อ นจะเลื อนวาระประชุ ม ดัง กล่ า วออกไปเป็ นวัน ที 24
กรกฎาคม เวลา 09.00 น. โดยเชิญผูว้ า่ ฯ กทพ. และอดีตผูว้ า่ ฯ กทพ.มาร่ วมให้ความเห็น
นายยุทธพงษ์กล่ าวด้วยว่า สําหรั บตัวแทนที มาชีZ แจงซึ งเป็ นตัวแทนสหภาพการทาง
พิเศษฯ นัZนเป็ นคนละกลุ่มกับสหภาพฯ ทีเคยยืนหนังสื อร้ องเรี ยนกับ กมธ.ทําให้เข้าใจว่ากรณี
ดัง กล่ า วมี ผูท้ ี สนับ สนุ น ให้ ต รวจสอบและไม่ ใ ห้ ต รวจสอบ ดัง นัZน กมธ.จึ ง ขอให้ ต ัว แทน
สหภาพฯ กลับไปตกลงในรายละเอียดให้ชดั เจนก่อนจะเชิ ญให้ขอ้ มูลต่อทีประชุ ม กมธ.อีกครัZง
ในการประชุมนัดถัดไป
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คณะบุคคลได้ทาํ สัญญาให้เช่าอาคารเมือวันที 10 มกราคม 2547 มีกาํ หนดระยะเวลา

มุ-มภาษี

เช่ า 10 ปี โดยเมื อวัน ที 22 มกราคม 2547 คณะบุ ค คลฯ ได้รั บ เงิ น ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้า จํา นวน
2,500,000 บาท คณะบุคคลไม่ได้ยืนรายการและชําระภาษีเงิ นได้จากเงิ นค่าเช่ารับล่วงหน้าที
เฉลียเป็ นรายปี ตามจํานวนปี ของอายุการเช่าเป็ นการล่วงหน้าให้เสร็ จสิ4 นไปในปี ทีได้รับเงินได้

ปัญหาเงินค่ าเช่ ารับล่ วงหน้ า
เงิ นค่าเช่าล่วงหน้าที ได้รับเข้าลักษณะเป็ นเงิ นได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ผูม้ ีเงินได้มีหน้าทีต้องนําเงินได้พึงประเมินทั4งจํานวนไปยืนรายการและชําระ
ภาษี เ งิ น ได้ป ระจําปี ตามาตรา 56 แห่ งประมวลรั ษ ฎากร หรื อ จะขอใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ต าม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื อง ผูม้ ี เงิ นได้จากการให้เช่ าทรั พย์สินไม่ยืนรายการเงิ นได้ให้
ครบถ้วน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 โดยให้เฉลียเงิ นได้พึงประเมินดังกล่าวตามส่ วน
แห่งจํานวนปี ของอายุการเช่าและนําเงินได้พึงประเมินดังกล่าวไปยืนรายการและชําระภาษีเงิน
ได้จากเงินได้ทีเฉลียเป็ นรายปี ตามจํานวนปี ของอายุการเช่าเป็ นการล่วงหน้าให้เสร็ จสิ4 นภายใน
ปี ทีได้รับเงินได้พึงประเมินนั4น

(กค 0706/10244 ลว. 7 ธ.ค. 2548)

พึงประเมินนั4น ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 แต่เมือวันที
17 สิ งหาคม 2548 คณะบุคคลได้ยนแบบ
ื
ภ.ง.ด.93 เฉลียเงินได้พึงประเมินตามส่ วนแห่ งจํานวน
ปี ของอายุการเช่า และชําระภาษีเงินได้จากเงินค่าเช่ารับล่วงหน้าเฉลียเป็ นรายปี ตามจํานวนปี
ของอายุการเช่าตั4งแต่ปีภาษี 2548 ถึงปี ภาษี 2559 จํานวน 9 ฉบับ จึงมิใช่เป็ นการยืนรายการและ
ชําระภาษีเงินได้จากเงิ นได้ทีเฉลียเป็ นรายปี ตามจํานวนปี ของอายุการเช่าเป็ นการล่วงหน้าให้
เสร็ จ สิ4 น ไปในปี ที ได้ รั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น นั4 น ตามหลัก การที กํา หนดไว้ใ นประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว จึ งไม่อนุ มตั ิให้ขยายกําหนดเวลาการยืนแบบ ภ.ง.ด.93 ของ
คณะบุคคลฯ ออกไปตามทีร้องขอ

(กค 0706(กม.05)/192 ลว. 11 ม.ค. 2549)
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