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รูปแบบส านักงานเสียภาษทีางอิเล็กทรอนิกส ์
[เรื่อง : ภาพประกอบ   นางสาวพิมพร ศะริจันทร์  25  มีนาคม  2554] 

 

พอเร่ิมเดือนมีนาคม  ผู้มีรายได้จะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีอีกประการหนึ่ง นั้นคือ การเสียภาษี  

การคิดค านวณภาษีในอดีต (ต้องบอกว่า นานมาก) กลุ่มคนที่เคยเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ จะต้องค านวณ

ภาษีเป็นโดยผ่านจากหน่วยการเรียนของวิชาในกลุ่มบัญชี ในขั้นตอนแรก ๆ ก็เป็นการค านวณหักเฉพาะการ

ลดหย่อนผู้มีเงินได้ คู่สมรส ต่อมามีการลดหย่อนในเร่ือง การอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา อุปการะเลี้ยงดูคน

พิการและหรือทุพพลภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ฯลฯ และมีระเบียบใหม่ 

ๆ เกิดขึ้นจนยากแก่การจดจ ารวมไปถึงการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์   แต่ก็เป็นเร่ืองส าคัญส าหรับผู้มีรายได้

จะต้องศึกษา ถึงผลประโยชน์พึงมีพึงได้เหล่านี้   คร้ังนี้ไม่เขียนถึงเร่ืองวิธีการยื่นเสียภาษีโดยตรง  แต่เป็น

เร่ืองของรูปแบบส านักงานออนไลน์  เพียงแค่ Search  ค าว่า “เสียภาษี” ก็พบหน้า e-revenue   ซึ่งเกี่ยวข้อง

หรือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบส านักงานของอาชีพเลขานุการจะต้องน าไปปรับใช้กับการท างาน อย่างไรบ้าง ดังนี้ 

 

ส านักงาน ออนไลน์  เลขานุการจะต้องสามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษี

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  พร้อมที่จะยื่นเสียภาษีให้กับผู้บังคับบัญชา  

ตัวเลขานุการเองและผู้ใต้บังคับบัญชาหากส านักงานได้มอบหมายให้

ด าเนินการแทน   รายการที่ต้องศึกษาคือ  วิธีการเข้าระบบ  กรณีกลุ่ม

คน ข้างต้นได้เคยยื่นภาษีแบบนี้มาบ้างแล้ว เมื่อจะให้เลขานุการยื่น

แทน จะต้องรู้หรือเปลี่ยนรหัสได้  การรวบรวมเอกสารใช้ประกอบ

ในการเสียภาษี  ได้แก่  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือ

รับรองดอกเบี้ยเงินกู้  เบี้ยประกันชีวิต  เอกสารค่าเดินทางท่องเที่ยว

ภายในประเทศ  เอกสารซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ เป็นต้น จะมี

วิธีการจัดเก็บหรือรวบรวมอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงเวลา คือ ได้ข้อมูลเนิ่น ๆ เพื่อด าเนินการ

ก่อนวันที่ 31 มีนาคม  ดังนั้นต้องท าหน้าที่เป็นนักประสานงานที่ดี จะหาวิธีการใดได้เอกสารครบถ้วนตาม

ยอดที่จะต้องน ามาประกอบในการยื่นเสียภาษี เน่ืองจากแต่ละคน (หมายรวมถึงพนักงานอื่นที่ต้อง

รับผิดชอบเสียภาษีแทนด้วย) จะมีเอกสารแตกต่างกันไปตามรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหัก

ค่าใช้จ่าย   การกรอกรายการและจ านวนเงิน  การกรอกตัวเลขจะต้องถูกต้อง แม่นย า ท างานด้วยความ
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ละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบและทวนสอบรายการ  ขณะเดียวกัน ก็จะต้องศึกษารายการที่จะกรอกให้

ละเอียด  แบบฟอร์มแต่ละชนิด (ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด.91) ข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งช่วยรักษาประโยชน์ให้กับทุก

ฝ่าย รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน ารายการหรือกฎระเบียบใหม่ ๆ เช่น  ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายใน 

ประเทศ  ข้อมูลประกอบการช าระเงิน  กรณีต้องช าระเพิ่มเติมหรือช าระไว้เกิน ก็เลือกใช้บริการหลากหลาย

ของธนาคารต่าง ๆ  ได้ตามความสะดวก ล่าสุดควรแจ้งเร่ือง การติดต่อรับเงินคืนจากกรมสรรพากร โดยมักมี

พวกมิจฉาชีพ ใช้ช่องโห่วงตรงนี้ หลอกลวง ถึงแม้จะเป็นข่าวให้ได้ยินเสมอ ก็ยังมีผู้หลงเชื่อต้องสูญเสียเงิน

ให้เห็นมิได้ขาด 

 

 

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เกิดประโยชน์   การที่เลขานุการน าเอาเทคโนโลยี 

ซึ่งมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เท่ากับช่วยลดต้นทุนในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่  

ลดภาระการเดินทาง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เวลาส าหรับการท างานอ่ืน 

นอกจากนั้น การท างานก็ท าได้รวดเร็วและแม่นย า เน่ืองจากโปรแกรมใน

การกรอกรายการจะค านวณให้อัตโนมัติ  ช่วยลดจ านวนพนักงาน

รับผิดชอบส าหรับเร่ืองนี้โดยเฉพาะทั้งฝั่งของสรรพากรและองค์กรของ

เลขานุการ  หลายคนบอกว่า การติดต่อกับคนนั้น ยังได้เห็นปฏิกิริยา 

ความเอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ส าหรับวันหน้าเมื่อ

จะต้องพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือก็มีเครือข่ายให้ระลึกถึงกันได้ เอา

เป็นว่า ให้เลขานุการชั่งน้ าหนักกันเองว่า อย่างไหนที่จะคุ้มค่าที่สุด โดย

ไม่เอาสีข้างเขา้ถูแต่ฝ่ายเดียว   รูปแบบของส านักงานท านองนี้ ผู้เขียนคิด

ว่า  เข้าข่าย ส านักงาน  Virtual Office ในด้านของผู้ใช้บริการ เพราะ

ไม่ได้ติดต่อกับบุคคลโดยตรง แต่ใช้ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายเข้ามาท างานแทน โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

ส่วนกลางมาใช ้จากหลายหน่วยงานนั้นคือ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ข้อมูลภาษีของสรรพากร ข้อมูลจาก

หน่วยงานและท้ายสุดคือ การช าระเงินผ่านระบบธนาคารหรือหน่วยงานการเงินต่าง ๆ  
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ส่วนหน่ึงของการช่วยหยุดภาวะโลกร้อน  หลายองค์กรหันมาสนใจเร่ืองนี้ บางโครงการใช้งบใน

การประชาสัมพันธ์สูง ซึ่งมองในมุมกลับกันแทนที่จะลดก็กลายเป็นเพิ่มการใช้ทรัพยากรหรือเป็นผู้ช่วย

สนับสนุนให้เกิดภาวะโลกร้อนไป  ง่ายสุดหรือเห็นบ่อยสุดคือ กระเป๋าผ้า (ถุงผ้า)  อย่างไรก็ตาม การช าระ

เงินภาษีโดยยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เขาก็มีข้อความหนึ่งเพิ่มขึ้นในปีนี้ (ปีภาษี 2553) คือ  “คุณคือหนึ่งพลัง ช่วย

หยุดยั้งภาวะโลกร้อน”  จากปีภาษีก่อนหน้านี้จะมี เพียงสองข้อความที่ระบุไว้  ข้อความแรกคือ  “ท่านได้รับ

ยกเว้นเศษของบาทจากการค านวณภาษี”  ข้อความที่สองคือ  “ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”  

ดังนั้นเหตุผลประกอบในหัวข้อนี้ ก็น่าจะเป็นประเด็นที่กล่าวข้างต้นทั้งสองมาช่วยสนับสนุน 

 

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของส านักงานภาครัฐบาล ที่ใช้ระบบ E-Office  โดยผู้ใช้บริการ ไม่ต้องเข้า

ไปนั่งท างานหรือติดต่อกับส านักงานแห่งนั้น  แต่กลับสามารถใช้ระบบดังกล่าวของส านักงานได้เมื่อมีข้อมูล

ครบถ้วน  หน่ าซ้ าข้อมูลที่เคยกรอกไปแล้วก็เก็บไว้ในคลังข้อมูลของส านักงานภาครัฐน้ันด้วย  ไม่ต้องกรอก

ข้อมูลใหม่และยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางส่วนได้ “สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด”  ตามข้อความระบุไว้

ในเอกสาร  นั้นคือ ต่อไปเลขานุการก็คงยากจะหลีกหนีพ้นจากเทคโนโลยีตัวใหม่ซึ่งทยอยออกมาทั้งองค์กร

ภาครัฐและเอกชน   เราคงต้องปรับหรือเปลี่ยน รู้เท่าทันและใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน  ค าว่า   เท่าทัน น า

หรือล้ าสมัย  แล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์ใด ๆ กับงาน....ตัวเลขานุการก็น่าจะตอบค าถามเหล่านั้นได้อยู่แล้ว  

 

*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 23  มีนาคม  2554 เผยแพร่ทางเว็บไซต์และบล็อกวันที่ 25 มีนาคม 2554 

เขียนจากการย่ืนเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีภาษี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด   

การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 

อีเมล pomdvt@hotmail.com 
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