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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
                         

     

คุมราคาสินคารับเงินเดือนใหม. ตะลึง"บัณฑติ"ตกงาน1.5แสน 
 
อธิบดีกรมการคาภายในเตือนผูผลิต-หางฯ หามขึ้นราคารับขึ้นเงนิเดือน ขรก. ฝาฝน
เพิ่มโทษ 2 เทา คลังเบรก 6 สมาคม ขรก.บํานาญขอยกเวนภาษี ชี้ไมเปนธรรม แจง
นายกฯวันนี้ "รมช.ศธ."ตะลึง! ขอมูล สนง.สถิติ พบ น.ศ.มหาวิทยาลัยตกงาน 1.5 
แสนราย จากที่จบ 2 แสนตอป เตอืนรอบคอบกอนตั้ง ม.เอกชน 
 
เมื่อวนัที ่6 มิถุนายน นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการคาภายใน ใหสัมภาษณถึง
ผลกระทบตอราคาสินคากรณีคณะรัฐมนตร ี(ครม.) เห็นชอบใหปรับเพิ่มเงนิเดือนขาราชการ
อีก 4% ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2550 วา การปรับเพิ่มเงินเดือนขาราชการไมเปนสาเหตุในการ
ปรับข้ึนราคาสินคา เพราะไมไดเปนสวนทําใหตนทุนราคาสินคาปรับเพิม่ แตเปนผลดีตอการ
เพิ่มกําลังซื้อในตลาด และเปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง แตอาจเกิดพฤติกรรม
การฉวยโอกาสปรับข้ึนราคาสินคา จึงไดจัดสงหนังสือขอความรวมมือในการตรึงราคาสินคา
ไปยังผูผลิตสินคาและผูประกอบการหางสรรพสินคา เพื่อใหจําหนายสินคาในราคาเดิม  
 
นอกจากนี ้จะออกมาตรการเพิ่มโทษ 2 เทาสําหรับผูฝาฝนไมแสดงปายราคาสินคาหรือฉวย
โอกาสปรับข้ึนราคาโดยไมเปนธรรม ซึ่งเดิมกําหนดโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท เปนไมเกิน 
20,000 บาท มีผลตั้งแตเดือนมิถนุายน-ตุลาคม 2550 
 
ถาใครมีพฤติกรรมที่ฉกฉวยโอกาส ผมก็อยูในภาวะจํายอมที่จะเสนอใหนําสินคานั้นๆ เขามา
เปนสินคาควบคมุและใชมาตรการกฎหมายเขามาดูแล ตอนนี้สั่งการใหเจาหนาที่สวนกลาง
และตางจังหวัดออกตรวจสอบภาระราคาสินคาและการแสดงราคาขายใหชัดเจนแลว หาก

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่  7  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550  หนา  1 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  4.doc 7/6/07 9:25  

ประชาชนไดประสบหรอืพบเห็นการฉวยโอกาสหรือไดรับความเดือดรอนขอใหแจงมายังสาย
ดวน 1569 จะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบทันที หากพบการกระทําผิดใหดําเนินการขั้น
เด็ดขาด" นายศิริพลกลาว 
 
ดานนายสาธิต รังคศิริ รองอธบิดีกรมสรรพากร เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ นี้ 6 สมาคมขาราชการ
บํานาญ ซึ่งครอบคลุมขาราชการบํานาญตํารวจ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 
กระทรวงมหาดไทยและอัยการ ไดทําหนังสือถึงพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เพื่อ
ขอยกเวนภาษีเงินไดสําหรับขาราชการบํานาญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให
กระทรวงการคลังพิจารณา โดยเชิญตนไปใหควรเห็นในเรื่องนี้ โดยไดใหขอมูลวาการ
ดําเนินการดังกลาว ไมสามารถทําไดเนื่องจากจะเปนการสรางความไมเทาเทียมกันในการ
จัดเก็บภาษ ีกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้า ซึ่งในวันที ่7 มิถุนายน นายสมหมาย ภาษ ีรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลังจะไปชี้แจงเรื่องดังกลาวตอพลเอกสุรยุทธ และตวัแทน 6 
สมาคม ที่ทาํเนียบรัฐบาล 
 
แหลงขาวจากกรมสรรพากรกลาววา ปจจบุันภาระภาษีขาราชการบํานาญที่มีอายุตั้งแต 60-
65 ป จะมภีาระภาษีเหมอืนกับผูมีเงนิไดปกติ คอื หากมีเงินเดือนต่ํากวา 1.6 หมื่นบาท ก็ไม
มีภาระภาษี แตหากสูงกวานั้นจึงจะเสียภาษีในอตัรากาวหนา 5-37% และเมื่ออายุเกิน 65 ป 
จะไดรับสิทธิลดหยอนเพิ่มเตมิอีก 1.9 แสนบาท ดังนั้นกลุมคนที่มีเงินบาํนาญเกินกวา 3 
หมื่นบาทขึ้นไปจึงจะมภีาระภาษ ีซึ่งตามรูปแบบดังกลาว หากเปนขาราชการชั้นผูนอยก็ไม
ตองมีภาระภาษีอยูแลว โดยจะมีแตกลุมขาราชการบํานาญที่มีตําแหนงระดับสูงหรอืระดับ
นายพลขึ้นไปจึงจะมีภาระภาษ ีถือวาเปนระบบทีม่ีความเทียมกับบคุคลทั่วไป และเอื้อ
ประโยชนตอผูสูงอายุในระดับหนึ่งแลว หากจะใหการยกเวนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษจะถอื
เปนเลือกปฏบิัต ิขัดกับหลักการจัดเก็บภาษ ี
 
นายวรากรณ สามโกเศศ รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปดเผยวา เปนหวง
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กที่เพิ่งตั้งใหมในดานการแขงขัน คิดวามหาวิทยาลัยเหลานี้ควร
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากกวาจะเปดหลายสาขา หรือเปดวิทยาเขตแขงกับ
มหาวิทยาลัยรัฐ เพราะจะเปนการสญูเปลา เนื่องจากปจจบุนัเปนโลกของคุณภาพ ทั้งนี้ จาก
ขอมูลของสาํนักงานสถติิแหงชาตชิวงเดือนมีนาคม 2550 พบวา มีผูจบระดับอุดมศึกษา
วางงาน 1.5 แสนคน จากจํานวนทีจ่บปริญญาตรีประมาณ 2 แสนคนตอป ซึ่งเปนจํานวนที่
คอนขางมาก เพราะคําจํากัดความของการวางงานของสํานกังานสถิติแหงชาติจะยึดหลักวา
นักศึกษาที่ทํางานเพียง 1 วันตออาทิตย ใหถือวามีงานทําแลว ทั้งนี ้คาดวาตัวเลขการ
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วางงานนาจะเปนผูวางงานสะสมมาจากปกอนๆ และขณะนีอ้าจจะลดลง  
 
"คิดวามีความจําเปนอยางมากที่มหาวิทยาลัยเอกชนจะตองปรับตวั และเปดสอนในสาขาที่
สอดคลองกบัความตองการของตลาด ไมควรเปดสาขาที่ซ้ําซอนกับมหาวิทยาลัยรัฐ แตควร
เปดหลักสูตรที่ผูเรียนนําไปปรับใชไดในอนาคต อกีทั้ง หากมีผูวางงานมากขึ้น การเปด
หลักสูตรที่ตอยอดสําหรับผูจบปรญิญาตรีจะเปนประโยชนอยางมาก และสามารถหางานทาํ
ได เชน จบปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ และเรียนตอยอดในสาขาพยาบาล เปนตน เมือ่เร็วๆ นี้ 
ผมแนะนํามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน จ.เชียงใหม ซึ่งเนนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
สอนสาขาพยาบาลที่ดูแลผูสูงอายุ เพราะสถติิของผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และ จ.เชียงใหม ก็มี
ชาวญี่ปุนสูงอายุอาศัยอยูจํานวนมาก" นายวรากรณกลาว  
 
นายวรากรณกลาวตอวา ปจจบุนัมสีถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 63 แหง แบงเปน มหาวทิยาลัยขนาดใหญ 6-7 แหง มีสัดสวน
นักศึกษา 60% ของจํานวนนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด 3 แสนคน ที่เหลือ
เปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง และเล็ก ซึ่งมหาวทิยาลัยขนาดเล็กสวนใหญอยูไดเพราะ
เงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนั้น กอนจะจัดตัง้ หรือขยายหลักสูตร ควรคดิให
รอบคอบ 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร หรือสํารวจแรงงานทั่ว
ประเทศประจําเดือนมีนาคม 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบวา จากจํานวนประชากรรวมทัว่ประเทศ 65.60 ลานคน อยูใน
วัยแรงงาน 35.85 ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทํา 34.92 ลานคน แบงเปนชาย 19.20 ลาน
คน และหญงิ 15.72 ลานคน มีผูวางงาน 5.8 แสนคน แบงเปน ชาย 3.8 แสนคน และหญิง 2 
แสนคน พบวา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอัตราวางงานมากที่สุด รอยละ 2.5 รองลงมา 
ภาคเหนือ และภาคใต วางงานเทากัน รอยละ 1.4 ภาคกลาง รอยละ 1.1 และกรุงเทพฯ รอย
ละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว พบวาอัตราการวางงานลดลง 
 
ผูสื่อขาวรายงานอีกวา เมื่อพจิารณาระดับการศึกษาของผูวางงานในเดือนมีนาคม 2550 
พบวา ผูวางงานสวนใหญจบอุดมศึกษา 1.5 แสนคน มัธยมปลาย 1.2 แสนคน มธัยมตน 1 
แสนคน ประถม 1.3 แสนคน และผูไมมีการศึกษา หรือต่ํากวาประถม 8 หมื่นคน  
 
หนา 1 

 


