
เลขท่ี........... 
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์ ต าแหน่ง : หัวหน้าห้องสมุดองครกัษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์ 
ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวอัมพร ขาวบาง ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์ 
ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวอัญชล ีตุ้มทอง ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือหลักสูตร  การประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2/2562 
วัน/เดือน/ปี  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หน่วยงานผู้จัด คณะท างานฝา่ยพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา 
ค่าใช้จ่าย   ไมม่ี               มี  จ านวน ………………  บาท   

 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   แผน่ดิน    เงินรายได้     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบตัร/
วุฒิบัตร 

 ไดร้ับ            ไม่ได้รับ เนือ่งจาก................................................................................              
 ไม่ม ี

สรุปสาระส าคญั 
          จากการประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 มีหัวข้อ 
ที่น่าสนใจและมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
1. การปรับเว็บไซต์คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
          1.1 นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์ ตัวแทนจากส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้น าเสนอเว็บไซต์
ใหม่ ซึ่งใช้ Google Site ในการจัดท า โดยประธานฯ ได้เสนอให้น าเสนอในส่วนของรายนามคณะท างานฯ ในรูปของ 
HTML แทน PDF เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงข้อมลูและการสบืค้น ทั้งนี้ในข้ันตอนการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
นั้น นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์จะเป็นผู้ด าเนินการจนแล้วเสร็จ จากนั้นนางสาวบุษจรีย์ สมศรี ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จะรับหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซตด์ังกล่าวต่อไป 
           1.2 เนื้อหาท่ีจะน าเสนอบนเว็บไซต์ใหม่ของคณะท างานฯ ประกอบด้วย 
                 1.2.1 คู่มือการจ าหน่ายหนังสือออก ปีพ.ศ. 2550 
                 1.2.2 แนวทางการจัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
                 1.2.3 คู่มือการจ าหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ปีพ.ศ. 2562 
                 1.2.4 รวมรายชื่อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทฐานข้อมูลออนไลน ์
                 1.2.5 แหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่า (Open Access) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
                 1.2.6 คู่มือการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ์
                 1.2.7 รวมเรื่องราวจากกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู”้ แต่ละครั้งที่จดัขึ้นในการประชุม  
                 1.2.8 รายงานการประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรพัยากรสารนิเทศ ห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา 
                 1.2.9 รายนามคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนเิทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. คู่มือการด าเนินงานทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้เปล่า  
           ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2563 คู่มือท่ีจะด าเนินการต่อไป คือ คู่มือการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศท่ีได้เปล่า 
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3. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปนัความรู้ในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ เร่ือง การจ่ายภาษีในจัดหา 
   ทรัพยากรสารสนเทศ  
           นายธนัช บุญจันทร์ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ได้แบ่งปันความรู้ในเรื่องการจ่ายภาษ ี
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกรณีศึกษาของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ซึง่สืบเนื่องจากท่ี 
ส านักงานวิทยทรัพยากรไดเ้ชิญตัวแทนจากกรมสรรพากรในเขตพื้นที่มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว รายละเอยีดสรุปได้ดังนี้ 
  ตามกฎหมาย อะไรก็ตามที่มองเปน็ “สิทธ์ิในการเข้าใช้” เช่น ฐานข้อมูลต่างๆ จะต้องเสยีภาษี ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับ
การตีความของแตล่ะสถาบันหรือแม้แต่กรมสรรพากรในแตล่ะเขต ส าหรับภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศนั้น มี 2 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษมีูลค่าเพ่ิม                                            
  3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 40(3) สิทธ์ิในการเข้าใช้ มาตรา 40(8) ซื้อขายสินค้าและบริการ) 
   3.1.1 กรณีเป็นบริษัทในประเทศไทย: (มาตรา 69 ทวิ) คิดภาษี 1% 
   3.1.2 กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 
    3.1.2.1 ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย  
        : จดทะเบียนด้วยกฎหมายต่างประเทศ + มีเงินได้ที่ประเทศไทย 
                  OAR = 1. หักภาษีเงินได้นติิบคุคล (มาตรา 70) สูงสุดไม่เกิน 15% 
        2. ด ูDTA (Double Taxation Agreement) หรืออนุสัญญาภาษซี้อนของประเทศนั้นๆ 
(DTA คือ ความตกลงระหว่างรัฐทีจ่ะพยายามขจัดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษี) เพื่อลดความซ้ าซอ้นในการจ่ายภาษ ี
    3.1.2.2 มีตัวแทนในประเทศไทย  
         : จดทะเบียนด้วยกฎหมายตา่งประเทศ + มีเงินได้ที่ประเทศไทย + มีตัวแทน/สาขาในประเทศ
ไทย 
                  OAR = หักภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 76 ทวิ) 5% 
 3.2 ภาษีเงินมูลค่าเพ่ิม 7%  
   3.2.1 กรณีเป็นบริษัทในประเทศไทย 
                     : น าเข้าสินค้าและบริการจากส านักพิมพ์ต่างประเทศ มีหน้าที่น าส่งภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ให้กับทาง
กรมสรรพากร 
   3.2.2 กรณีเป็นส านักพิมพ์/บริษทัต่างประเทศ ที่น าเข้ามาขายเองในประเทศไทย                  
       OAR = มีหน้าที่น าส่งภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% ให้กับทางกรมสรรพากร (มาตรา77/2(2)) 
 
  จากเดิมที่ห้องสมุดจะเข้าใจว่าการด าเนินการจัดหากับส านักพิมพ์/บริษัทต่างประเทศโดยตรงจะไมต่้องเสีย
ภาษีมูลคา่เพิ่ม แต่จริงๆ แล้ว ไม่วา่จะด าเนินการจดัหากับบริษัทในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ต่างก็ต้องเสีย
ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% จะต่างกันตรงท่ี 
   1. หากด าเนินการจดัหากับบริษัทในประเทศไทย : ทางบริษัทจะเปน็ผู้จ่ายภาษีดังกล่าวให้กับทาง
กรมสรรพากร และมาบวกค่าภาษนีั้นเข้ากับค่าทรัพยากรที่ห้องสมุดจัดหา 
   2. หากด าเนินการจดัหากับบริษัทต่างประเทศ : ทางห้องสมุดหรือมหาวิทยาลัย (การเงิน/พัสดุ) จะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการจ่ายภาษีดังกลา่วให้กับทางกรมสรรพากร เพราะบริษัทต่างประเทศจะแจ้งเฉพาะราคาคา่ทรัพยากรเท่านั้น  
 
  สรุปว่าภาษีในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแตล่ะครั้งจะประกอบด้วยภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีเงินได้นิติ
บุคคล สูงสดูไม่เกิน 15% และจากข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะพบว่า หากห้องสมุดด าเนินการจัดหากบับริษัทต่างประเทศ
โดยตรงจะต้องเสียภาษีมากกว่าการด าเนินการจัดหากับบริษัทของประเทศไทย กล่าวคือ 
   บริษัทต่างประเทศ  
    1. ค่าฐานข้อมูล/สินค้าตามที่แจ้งใน Invoice: ห้องสมุดจ่ายให้บริษัท 
    2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + ภาษีเงินได้นิติบคุคล 15% (สูงสุด) : ห้องสมุด/มหาวิทยาลัยจะต้องค านวณ
และเพิ่มเข้าไปเอง เพื่อน าส่งให้กรมสรรพากร (ส่วนใหญ่ทางการเงินของห้องสมุดหรือของมหาวิทยาลยัจะเป็นผู้ด าเนินการ) 
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    บริษัทในประเทศไทย  
    1. ค่าฐานข้อมูล/สินค้า+ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% : ห้องสมุดจ่ายให้บริษัท (โดยปกติแล้วบริษัทจะต้องจ่าย
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ให้กับกรมสรรพากรอยู่แล้ว และบริษัทก็จะรวมค่าภาษีดังกล่าวมาใน Invoice) 
    2. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 5% (สูงสดุ) : บริษัทจะด าเนินการจ่ายเอง เพราะโดยปกติแล้ว บริษัทท่ี 
จดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีอยู่แล้ว ห้องสมุด/มหาวิทยาลัยไม่ต้องด าเนินการอะไร 
 
  กรณีของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยนั้น จะใช้วิธีการแจ้งทางการเงินว่า บอกรับฐานข้อมูล
ใดบ้างกับตัวแทนในประเทศไทย และบอกรับฐานข้อมลูใดบ้างกับบริษัท/ส านักพิมพต์่างประเทศ ท้ังนี้ในส่วนของ
ต่างประเทศนั้น จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าส านักงานใหญ่ของบริษัท/ส านักพิมพ์นั้นๆ อยู่ท่ีประเทศใด เพือ่เป็นข้อมูลให้กับ
ทางการเงินในการตรวจสอบ DTA (Double Taxation Agreement) ของประเทศนั้นๆ ส าหรับการจา่ยภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ว่าจะต้องจ่ายเท่าใด (ไม่เกนิ 15%)  
    
 **ทรัพยากรสารสนเทศท่ียกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

  ตามกฎหมายที่ระบุไว้ ทรัพยากรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และต าราเรียน ไม่ว่าจะเป็นฉบับพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่ีผ่านมาทางห้องสมดุจะตคีวามให้ “วารสาร”  
จัดอยู่ในกลุ่มของนิตยสาร และให ้“หนังสือท่ัวไป นิยาย” จัดอยู่ในกลุ่มของต าราเรียน จึงท าให้การจดัหาทรัพยากรดังกล่าว 
ไม่มีการคิดภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องนี้ ยังไม่มีข้อสรุป ขึ้นอยู่กับการตีความทั้งจากห้องสมุดและ
จากส านักพิมพ์/บริษัท เว้นเสียแตว่่าทางห้องสมุดจะน าเรื่องนี้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อการตีความ
ความหมายของทรัพยากรทั้ง 3 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
   ตัวอย่างข้อสังเกต เช่น  
    1) ฐานข้อมูล IQNewsclip ซึ่งเป็นฐานคลิปข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ แต่ไม่ใช่ฐานหนังสือพิมพ์ท่ีเป็น
เล่ม ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเข้าข่ายหนังสือพิมพ์ แต่จะได้รบัการยกเว้นเรือ่งภาษีได้หรือไม่?  
    2) นิยาย 3 ก๊กท่ีน ามาใช้ประกอบการเรยีนการสอน จะถือเป็นต าราเรียนได้หรือไม?่ 
    3) ฐานข้อมูล Wiley e-textbook ถือว่าเข้าข่ายของข้อยกเว้นภาษี เพราะระบุชัดว่าเป็น Textbook 
หรือต าราเรยีน นอกนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายของข้อยกเว้นภาษี ไม่ว่าจะเป็น Wiley Online, Sage Journals, 
Proquest Dissertation, ENDNOTE, Turnitin เป็นต้น 
  
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการณ์การท างาน  
           บรรณารักษ์ในคณะท างานฯ ที่จะเกษียณอายุในปีพ.ศ. 2562 ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การด าเนินการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมดุให้กับคณะท างานฯ ได้แก่ นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร จากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
และนางนาถศจี พันธุ์ใย จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาสรุปได้ ดังนี ้
           4.1 นางนาถศจี พันธุ์ใย จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เล่าถึงประสบการณ์การท างาน 
พร้อมท้ังให้แง่คิดในการท างานว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายตามยุคสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยตี่างๆ ท่ีไดเ้ข้ามา 
มีบทบาทในการท างานมากยิ่งข้ึน ขอให้อย่ากลัว แต่ต้องเรียนรู้ หากมีข้อสงสัยให้ถาม พบปญัหาใดใด ให้ปรึกษาผู้อาวุโส 
อย่ารอให้ปัญหาสะสมจนกลายเปน็ปัญหาใหญ่ นอกจากน้ีไม่ว่าจะท างานใดใดก็ตาม จะต้องมีการวางแผนการท างานทุก
ครั้ง 

          4.2 นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร จากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ได้เล่าถึงประสบการณ์การ
ท างาน และให้แง่คิดในการท างานสรุปได้ดังนี ้
                 4.2.1 ต้องซื้อใจเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้กัน และใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน 
                 4.2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น จะต้องรอบรู้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการ
คิดวิเคราะห์วางแผนงบประมาณและการจัดหาทรัพยากรให้คุม้ค่า และทางด้านการทูตในการเจรจาตอ่รองกับส านักพิมพ์ 
บริษัท รวมถึงผู้บรหิารห้องสมุด 
 
 






