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“สุ ชาติ” เผยกฎกระทรวงเยียวยาแรงงานว่ างงานเหตุสุดวิสัย 50% บังคับใช้ แล้ ว
นายสุ ชาติ ชมกลิ น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน เปิ ดเผยว่า ราชกิ จจานุ เบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ว่างงาน
เนืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ซึ งบัดนีR มีผลใช้บงั คับแล้ว และมีผลย้อนหลังคุม้ ครองนับตัRงแต่ 19
ธ.ค.เป็ นต้นมา ในเรื องนีRรัฐบาลโดยการนําของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้คาํ นึ งถึงและเล็งถึงพีน้องผูใ้ ช้แรงงาน ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน ที
จะมีผลกระทบในการขาดรายได้และความเป็ นอยู่ และเพือให้การช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้ลูกจ้างผูใ้ ช้แรงงาน ผูป้ ระกันตนทีต้องหยุดงานสื บเนืองจากการแพร่ ระบาดไวรัสโค
วิด-19 ทัRงนีR สาระสําคัญคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ งท่านได้กาํ กับดูแลกระทรวงแรงงานได้สังการเป็ นนโยบายให้ตนในฐานะ รมว.แรงงาน เร่ งหา
มาตราการช่วยเหลื อผูใ้ ช้แรงงาน ลูกจ้าง เพือเตรี ยมการรองรับ โดยให้จ่ายชดเชยให้ผปู ้ ระกันตน 50% ของค่าจ้างรายวัน หรื อในเงินเดือนไม่เกิ น 15,000 บาท โดยให้ได้รับ
ตลอดระยะเวลาทีมีการกักตัวหรื อเฝ้ าระวังการระบาดของโรค หรื อทางจังหวัดนัRนๆ ได้มีคาํ สังปิ ดสถานทีดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน
“รัฐบาลต้องการดูและช่ วยเหลื อพีน้องประชาชนและผูใ้ ช้แรงงานในยามสถานการณ์ แบบนีR อย่างเต็มที ผมในนามรัฐบาลขอให้กาํ ลังใจทุกท่าน เชื อว่าทุ กอย่างจะ
กลับมาเป็ นภาวะปกติในเร็ วๆ นีRเหมือนอย่างทีผ่านมา และขอให้เชือมันและให้กาํ ลังใจกันและกัน” นายสุ ชาติ กล่าว

“ระวี” อัด “รบ.-อนุทิน” ฉีดวัคซีนโควิดล่ าช้ า หวัน7 ศก.พัง
ยับ จี- รบ.ต้ องทุ่มเงินซื-อวัคซีนโดยด่ วน

“เชาว์ ” จี- กกต.เมืองกาญจน์ เร่ งสรุ ปสํ านวนปมทุจริตเลือกตั-งนายก อบจ.
หลังพบมีพฤติกรรมประวิงเวลา ขอเลือ7 นซํ-าซาก

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญ ชี ร ายชื อ พรรคพลัง ธรรมใหม่
กล่าวถึงเรื องวัคซี นโควิด ว่า เมือเดือนพฤศจิกายน 63 ทีผ่านมา รัฐบาลได้
อนุมตั ิงบประมาณ 6,000 ล้านบาท สําหรับการจองวัคซี นของแอสตร้าเซน
เนก้า โดยคาดว่าจะได้ฉีดประมาณปลายปี 64 แต่ปรากฏว่า ในต้นปี 64 นีR
วัคซี นจากหลายค่าย เช่น ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า จีน รัสเซี ย ได้รับการ
รั บ รองแบบฉุ กเฉิ นและเริ มฉี ดกับประชาชนในหลายประเทศแล้ว เช่ น
อเมริ กา อังกฤษ สิ งคโปร์ รัสเซี ย จีน และอืนๆ การฟืR นเศรษฐกิจของโลก
ตอนนีR ต้องพึงพาการฉี ดวัคซี นเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่ น อเมริ กา และ
อังกฤษ ทีคาดว่าจะฉี ดวัคซี นครอบคลุมพอเพียงในประเทศ ในกลางปี 64
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศก็ จะเริ มฟืR นได้ทนั ที ซึ งประเทศไทยขณะนีR
ความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จมูลค่าน่ าจะเป็ นล้านล้านบาท แล้วการใช้ง บ
เพียง 6,000 ล้าน กับการเริ มฉี ดวัคซี นปลายปี 64 เป็ นการวางแผนงานที
ผิดพลาดมาก
“ประเทศไทยควรทุ่ ม เทการเจรจาให้ มี ก ารเริ มฉี ดวัค ซี นให้ไ ด้
ภายในเดือนมีนาคม 64 และควรจะฉี ดได้ครบทัวประเทศภายใน 6 เดือน
จะใช้งบประมาณเท่าใด รัฐบาลก็ตอ้ งทุ่มงบประมาณ สมมติวา่ ถ้าไทยเริ ม
ฉี ดวัคซี นได้ภายในมีนาคม 64 หลังจากนีR เพียง 1 เดื อน ประเทศไทยจะ
สามารถรับนักท่องเทียวจากทัวโลกได้ ไม่ว่าเขาจะฉี ดวัคซี นแล้วหรื อไม่
ระบบเศรษฐกิ จไทยก็จะเริ มฟืR นทันที ตรงกันข้าม ถ้าไทยเริ มฉี ดวัคซี นช้า
ไปสัก 6 เดือน ความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ จากการฟืR นตัวช้าไป 6 เดือน จะ
แตกต่างกันหลายล้านบาท และธุ รกิจการท่องเทียวภาคเอกชนจะตายสนิ ท
ก่อน ไม่สามารถฟืR นตัวได้” นพ.ระวี กล่าว

นายเชาว์ มี ขวด อดี ตรองโฆษกพรรคประชาธิ ปัตย์ ในฐานะทนายความของนาย
รังสรรค์ รั ศมี ฤกษ์เศรษฐ์ ผูส้ มัครรั บเลื อกตัRงนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดกาญจนบุ รี
หมายเลข 2 ทํา หนัง สื อ ถึ ง ประธานคณะกรรมการสื บ สานและไต่ ส วน สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการเลื อกตัRงประจําจังหวัดกาญจนบุ รี ขอให้เร่ งรัดสื บสวนไต่สวนและสรุ ป
สํา นวน กรณี นายสุ รพงษ์ ปิ ยโชติ ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตัRง นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด
กาญจนบุรี หมายเลข 1 กระทําผิดกฎหมายเลื อกตัRงตามทีมีขอ้ เท็จจริ งทัRงภาพถ่ายและคลิ ป
ภาพวิดีโอ รวมทัRงพยานบุคคล พยานวัตถุ ยืนยันว่า นายสุ รพงษ์ ได้มีการแจกเงินและเสืR อยืด
ที มี ชื อและโลโก้ข องตนเองให้ ก ับ ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อ กตัRง อัน เป็ นการฝ่ าฝื นต่ อบทบัญ ญัติข อง
กฎหมาย ทําให้การเลื อกตัRงมิ ได้เป็ นไปโดยไม่สุจริ ตหรื อเที ยงธรรม ต่อมาคณะกรรมการ
สื บสวนและไต่ส วนได้แจ้ง ข้อกล่ าวหาแก่ นายสุ รพงษ์ตR งั แต่กลางเดื อนธันวาคม ก่ อนวัน
ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตัRง แต่ น ายสุ ร พงษ์ ก ลับ บ่ า ยเบี ยงเลื อนนัด ไม่ ย อมเดิ น ทางมาพบ
คณะกรรมการสื บสวนและไต่สวนเพือรับทราบและชีR แจงพยานหลักฐานแก้ขอ้ กล่าวหาตาม
ขัRนตอนของกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลสมควร ทัRงทีข้อเท็จจริ งตามคําร้องเรี ยนก็ไม่ได้มีอะไร
ยุ่งยาก เพราะเป็ นข้อเท็จจริ ง ที เป็ นความปรากฎต่ อคนทัวไปในวันรั บ สมัครเลื อกตัRง และ
จํานนตามคลิปภาพอยูแ่ ล้ว
“พฤติกรรมของนายสุ รพงษ์ทีเลือนนัดมาหลายครัRงจึงเห็นได้ชดั ว่ามีเจตนาประวิงคดี
โดยไม่มีเหตุผลสมควร จึงขอให้คณะกรรมการสื บสวนและไต่สวน ได้โปรดดําเนิ นกระบวน
พิ จ ารณาตามระเบี ย บกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด หากนายสุ ร พงษ์ไ ม่ ม ารั บ ทราบและชีR แจง
พยานหลักฐานแก้ขอ้ กล่าวหา ก็ชอบทีจะสรุ ปสํานวนตามระเบียบของกฎหมายต่อไป โดย
ขอให้ ค ณะกรรมการได้ โ ปรดเร่ งรั ด การสื บสวนและไต่ ส วนและสรุ ปสํ า นวนส่ ง
คณะกรรมการการเลือกตัRงให้มีคาํ สังวินิจฉัยชีRขาดเรื องนีRก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตัRง
โดยเร็ ว” นายเชาว์ กล่าว
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เงินทีมีลกั ษณะเดียวกับบําเหน็จดํารงชี พของข้าราชการทีพนักงานธนาคาร

มุ-มภาษี

ออมสิ นได้รับสําหรั บบําเหน็ จดํารงชี พจํานวนสองแสนบาทได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง

เงินได้ พงึ ประเมินทีได้ รับยกเว้ นภาษี

รวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(73) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ
ที 126 สําหรั บบําเหน็ จดํารงชี พส่ วนที เกิ นกว่าสองแสนบาทที พนักงานธนาคาร

การยกเว้นเงิ นได้จากการอสังหาริ มทรั พย์ทีใช้เป็ นทีอยู่อาศัยหลังเก่ าเพือ

ออมสิ นได้รับ ถื อเป็ นเงิ นได้พึ ง ประเมิ นตามมาตรา 40(1) อยู่ใ นบัง คับ ต้องรวม

นําเงินไปซื2 ออสังหาริ มทรัพย์แห่ งใหม่น2 นั จะต้องเป็ นการซื2 อเพือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย

คํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถือเป็ นเงินทีนายจ้างจ่ายให้ครั2งเดียว

ของตน กรณี บุคคลธรรมดาได้ร่วมกับผูอ้ ืนซื2 ออสังหาริ มทรัพย์ทีใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย

เพราะเหตุออกจากงานตามประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร (ฉบับที 45) และหากเข้า

แห่งใหม่ จึงไม่เข้าลักษณะเพือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัยของตน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

เงือนไขตามข้อ 2 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร ฉบับดังกล่าว ผูม้ ีเงินได้จะเลือก

จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แห่งเดิม

เสี ยภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อืนได้ ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/7975 ลว. 23 ก.ย. 2548)

(กค 0706/ว.5263 ลว. 28 พ.ค. 2550)
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