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“สามารถ” ออกโรงป้ อง “ประวิตร” ฉะ “สมคิด” หมดยุคโจมตีใส่ ร้าย ควรทําการเมืองสมัยใหม่
นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผูอ้ าํ นวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิ ดเผยว่า ตนต้องออกมาปกป้ อง พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร. หลังจากนายสมคิด เชืVอคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่ วมฝ่ ายค้าน หรื อวิปฝ่ ายค้าน
อ้างว่า พล.อ.ประวิตร สมัย คสช. ได้เรี ยกทุกกลุ่มการเมือง พรรคการเมือง มาให้ขอ้ มูลเพือจะทํารายงานสร้างความสามัคคีปรองดอง และพยายามหยิบโยงใส่ ร้าย พล.อ.ประวิตรนัVนล้วนไม่ใช่เรื องจริ ง
ทัVงนีVขอชีVแจงและเตือนสตินายสมคิดว่าท่านเป็ นผูใ้ หญ่และเป็ นถึงรองประธานวิปฝ่ ายค้านแล้วควรมีความจริ งใจในการแก้ปัญหาเพือบ้านเมือง อย่าใช้วาทกรรมให้ร้ายคนอืนหรื อพูดเท็จโจมตี พล.อ.
ประวิตร เพือให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด หากได้สัมผัสกับ พล.อ.ประวิตรแล้วจะทราบว่าท่านมีความจริ งใจในการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนของชาวบ้านมาโดยตลอด ทัVงเรื องปั ญหาเหตุบา้ น
การเมือง ปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ท่านเป็ นคนใจกว้างและมีเมตตา แต่นายสมคิดต่างหากทีทําตัวเป็ นนักการเมืองยุคเก่าไม่ยอมพัฒนาตัวเอง และใช้วาทกรรมใส่ ร้ายป้ ายสี ให้เกิดความเกลียดชัง
ตนคิดว่าในสถานการณ์แบบนีVโลกได้เปลียนแปลงไปแล้วควรทําการเมืองแบบใหม่ นอกจากนีV ตนไม่เห็นนายสมคิดจะมีความจริ งใจในการใช้กลไกรัฐสภาแก้ไขปั ญหาบ้านเมืองเลย ไม่วา่ จะเป็ นเรื อง
ของการตัVงกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญซึงมีญตั ติของพรรคเพือไทย แต่กลับไม่ได้ส่งคนมาชีVแจงในกรรมาธิการ และพรรคเพือไทยไม่ได้แต่งตัVงใครเข้ามาเป็ นกรรมาธิ การด้วย ตลอดจนความจริ งใจของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิ ดสภาวิสามัญเพือรับฟังปั ญหาสัปดาห์ทีผ่านมา
“ในโลกสื อโซเชียลได้ส่งข้อมูลมาให้ผมในฐานะ ผอ.ศูนย์ร้องทุกข์ พปชร. ก็พบว่าพรรคเพือไทยโดยเฉพาะนายสมคิด ไม่ได้ทาํ หน้าทีเพือชีVแจงหาทางออกให้กบั รัฐบาลหรื อประชาชนในช่วง
สถานการณ์แบบนีV เลย อีกทัVงการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องศึกษาให้รอบด้าน ไม่ใช่ตอ้ งการแก้เพือให้พรรคฝ่ ายค้านกลับมามีอาํ นาจเพราะประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากเรื องนีV โดยการ
ปรองดองสมัย คสช. ก็เห็นได้วา่ ไม่เคยมีม็อบแต่พอเป็ นการเมืองในปั จจุบนั นัVน พล.อ.ประวิตรเปิ ดกว้างเพราะถือว่าประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิ ปไตยที มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระ
ประมุข ก็ให้มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ใช้เสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีการปิ ดกัVนให้พดู แต่อย่างใด และทําให้มีการจัดม็อบรายวัน” นายสามารถ กล่าว

“สุ ภรณ์ ” สวนกลับ “จาตุรนต์ ” ยืนยันตํารวจไม่ ได้ ทาํ ร้ าย
“ไมค์” จนสลบ ขออย่ าเกาะเด็กตีกนิ ทางการเมืองเพือ7 กลับ
เข้ ามาเพือ7 มีอาํ นาจทางการเมือง
นายสุ ภรณ์ อัตถาวงศ์ ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณี ที นายจาตุรนต์ ฉายแสง นักการเมืองชือดัง อดีตรัฐมนตรี หลายกระทรวง
โพสต์ขอ้ ความนําภาพ นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรื อ ไมค์ แกนนําขณะราษฎร
นอนหมดสติ และระบุ ว่า “ใช้ห มายจับที หมดสภาพแล้ว ไปจับ กุมคนโดย
พลการ ระหว่างเคลือนย้ายทําให้เขาสลบ มันป่ าเถือนมาก ใครสังใครบงการ
ย่อมเป็ นทีเกลียดชัง ระบบยุติธรรมก็เสื อมเสี ย น่าอับอายไปทัวโลก” โดย นาย
สุ ภรณ์ ยืนยันว่า เหตุการณ์ทีเกิ ดขึVน เจ้าหน้าที ตํารวจทําตามกฎหมาย เพราะ
หมายจับยังไม่ขาดอายุความ และหากเจ้าหน้าทีตํารวจไม่ดาํ เนินการ จะถูกมอง
ว่าละเลยการปฏิ บัติหน้าที ทัVงนีV ที นายไมค์เป็ นลมจริ ง หรื อเสแสร้ งแกล้งด
ราม่ า หรื อ เปล่ า ก็ ไ ม่ รู้ และไม่ ไ ด้ถู ก เจ้า หน้า ที ทํา ร้ า ยจนสลบ ดัง นัVน นาย
จาตุรนต์ ไม่ควรใส่ร้ายเจ้าหน้าที และควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนจะพูดหรื อ
โพสต์อะไรก็ควรระมัดระวัง เพราะถือเป็ นบุคคลสาธารณะ อีกทัVงเป็ นผูใ้ หญ่
แล้ว และอดีตเป็ นถึงรัฐมนตรี อย่าเที ยวเกาะกระแสหากินกับเด็ก ทัVงที ข้อมูล
ไม่ได้ตรวจสอบแล้วเอามาโพสต์ เสี ยผูใ้ หญ่ไปเปล่าๆ เสื อมศรัทธาไปเรื อยๆ
ไม่ควรอย่างยิง
“นายจาตุรนต์ ไม่มีขอ้ มูล ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และยังใส่ร้ายป้ าย
สี หมดราคา หวังให้บา้ นเมืองปั นป่ วนวุน่ วาย พร้อมกันนีVยงั เห็นว่า การออกมา
พูดหรื อโพสต์เช่นนีV เป็ นการใส่ ร้ายป้ ายสี เกาะเด็กตีกินทางการเมือง หวังล้ม
รัฐบาลเพียงเพือที ตนเองจะได้กลับมามีอาํ นาจทางการเมืองที ตนเองหิ วโหย
อยากเป็ นรั ฐ บาล อยากกลับมาเป็ นรั ฐมนตรี จ นตัว สัน เหมื อ นผี แ ดร็ กคู ล่ า
กระหายเลือด น่าขยะแขยงสมเพชเวทนาทีสุด” นายสุภรณ์ กล่าว

“อนุชา” เปิ ดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยดีกว่ าคาดการณ์ ขณะที7 Fitch Ratings คง
อันดับความน่ าเชื7อถือของไทยที7 BBB+
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า จากทีธนาคารโลกจัดอันดับ Doing
Business 2020 ของไทย อยูท่ ีอันดับ 21 จาก 190 ประเทศ เป็ นการปรับตัวดีขV ึนถึง 6 อันดับ และเป็ นอันดับทีดีทีสุด
ของไทยในรอบ 6 ปี สะท้อนให้เห็ นว่าโครงสร้างเศรษฐกิ จไทยกําลังมีการปรับตัวเพือรองรับสู่ ฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมทีมีมูลค่าเพิมสู ง ทัVงใน 10+2 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยเป็ นผลมาจากความพยายามของภาครัฐ
หลายหน่วยงานในการลดขัVนตอนการขออนุมตั ิ การนําระบบดิจิทลั มาใช้ และการปรับปรุ งระเบียบต่างๆ ให้เอืVอ
ต่อการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะทีบริ ษทั Fitch Ratings (Fitch) ยังคงอันดับความ
น่าเชือถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที BBB+ และให้มุมมองความน่าเชือถือของประเทศไทย
(Outlook) อยูใ่ นระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) จาก 3 เงือนไขสําคัญ ได้แก่ 1) ภาคการคลังและภาคการเงิน
ต่างประเทศไทยที อยู่ใ นระดับ สู ง สามารถรองรั บการเปลี ยนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิ จ รวมทัVง
ผลกระทบทีเกิดจากการระบาดของโรคติดเชืVอไวรัสโควิด-19 2 ) ภาคการคลังสาธารณะทีแข็งแกร่ ง จากการรักษา
วินยั ทางการคลัง โดยยึดหลักพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่ งครัด และ 3) ภาค
การเงินต่างประเทศทีเข้มแข็ง โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และทุนสํารองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูง
“ตัวเลขเศรษฐกิจหดตัวตํากว่าทีคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านัVน โดยกระทรวงการคลังรายงานเศรษฐกิจไทยปี
2563 หดตัวทีร้อยละ -7 ซึงน้อยกว่าทีมีการคาดการณ์ก่อนหน้านัVนทีร้อยละ -8.2 ถึง -7.2 ซึงผลส่วนหนึงมาจากการ
ทีรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื อง ผ่านโครงการเพิมกําลังซืV อแก่ผูถ้ ือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
โครงการ “คนละครึ ง” โครงการ “ช้อปดีมีคืน” โครงการเทียวปั นสุข รวมทัVงโครงการต่างๆ จากงบพรก. เงินกูฯ้ ที
จะทยอยดําเนิ นการ ให้เกิ ดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ ซึ งขณะนีV เริ มมี สัญญาณของการปรั บตัวของ
เศรษฐกิ จในทิ ศทางที ดี ขV ึ น โดยรั ฐบาลได้ดาํ เนิ นการฟืV นฟูเศรษฐกิ จผ่านมาตรการระยะสัVนและระยะยาว เพือ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 และให้เศรษฐกิจไทยเดิ นหน้าต่อได้ แต่ทV งั นีV การชุมนุ มที
เกิ ดขึVนในปั จจุบนั เป็ นสิ งที รัฐบาลมีความกังวลเป็ นอย่างยิงว่าจะมีผลกระทบต่อการขับเคลือนเศรษฐกิ จที กําลัง
เดินหน้าไปด้วยดีให้สะดุดลง และจะกระทบบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกระทบความมันใจ
ของนักลงทุนได้” นายอนุชากล่าว

หน้า 2

วันที 31 ตุลาคม และ 1,2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริ ษั ท ต่ า งประเทศประกอบธุ ร กิ จ หนั ง สื อพิ ม พ์ จั ด ตั; ง สํ า นั ก กอง

มุ-มภาษี

บรรณาธิ การ (Editing Bureau) ในประเทศไทย เพือให้พนักงานทีประจําสํานักกอง
บรรณาธิ การทําการแปลและตรวจคําสะกดและหลักไวยากรณ์ของข่าวทีส่ งมาจาก

แหล่ งเงินได้

ต่างประเทศ ถือว่าเงินได้ทีพนักงานได้รับเป็ นเงินได้จากหน้าทีงานทีทําในประเทศ

องค์การมหาชนจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับการรับทํางานหรื อให้บริ การใน

ไทยพนักงานมีหน้าทีต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยไม่วา่ เงินได้

ต่ า งประเทศ ให้ แ ก่ บุ ค คลธรรมดาที มิ ไ ด้เ ป็ นผู ้อ ยู่ ใ นประเทศไทย หากเงิ น

นั;นจะได้จ่ายในหรื อนอกประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคหนึ ง แห่ งประมวลรัษฎากร

ค่า ตอบแทนดัง กล่ าวเข้าลัก ษณะเงิ นได้พึ ง ประเมิ นที ได้รับ เนื องจากกิ จการของ

สํานักกองบรรณาธิ การซึ งเป็ นผูจ้ ่ายเงิ นได้พึงประเมินมีหน้าทีหักภาษีเงินได้ ณ ที

นายจ้างในประเทศไทย ซึ งอยู่ใ นบังคับต้องเสี ยภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา ตาม

จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

มาตร 41 วรรคหนึ ง ไม่ว่าเงิ นได้น; นั จะจ่ายในหรื อนอกประเทศ ผูจ้ ่ายเงิ นได้ตอ้ ง
หักภาษีเงิ นได้ ณ ทีจ่าย ตามมาตรา 50 แห่ งประมวลรัษฎากร และนําส่ งภาษีดว้ ย
แบบ ภ.ง.ด. 1

(กค 0706/3091 ลว. 20 เม.ย. 2548)

(กค 0706/3090 ลว. 20 เม.ย. 2548)
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