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สวัสดีทา่ นผูอ
้ า่ น และแล้วเดือนธันวาคมก็แวะมาเยือนอีกครัง
้ หนึง
่
เป็นสัญญาณบอกให้รวู้ า่ อีกไม่กวี่ น
ั ก็สน
ิ้ ปีแล้ว หลายท่านบอกว่ายัง
ไม่ ไ ด้ ท� ำ อะไรอี ก ตั้ ง เยอะ หลายท่ า นเตรี ย มแพ็ ค เก็ บ กระเป๋ า
ไปท่ อ งเที่ ย วหรื อ กลั บ บ้ า นต่ า งจั ง หวั ด ก็ ข อให้ ทุ ก ท่ า นใช้ ชี วิ ต
อย่างไม่ประมาท ดังปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ “ภิกษุทง
ั้ หลาย
บัดนีเ้ ราขอเตือนพวกท่านให้รวู้ า่ สิง
่ ทัง
้ หลายทีเ่ กิดมาในโลกมีความ
เสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�ำหน้าที่อันเป็นประโยชน์
แก่ตนและคนอื่นให้ส�ำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ฉบับนีม้ เี รือ่ งดี ๆ ทีเ่ ป็นมาตรการของรัฐทีจ่ ะช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนและส่งเสริมการออมให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
มาฝาก และส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้ถงึ เกณฑ์การยืน่ แบบจะได้มเี วลา
เตรียมตัวให้พร้อมกับการยื่นแบบช�ำระภาษีเงินได้ประจ�ำปี
ซึง่ เดือนนีจ้ ะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วทีต่ อ้ งรีบค�ำนวณรายได้รายจ่าย
และค่าลดหย่อนต่าง ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาลดภาษีได้ ไม่วา่ จะเป็น
การซือ้ หน่วยลงทุน การประกันชีวติ /ประกันสุขภาพ และค่าใช้จา่ ย
ในการท่องเทีย่ วเมืองรอง 55 จังหวัด อย่างไรก็ดชี ว่ งนีข้ องทุกปี
อากาศค่อนข้างเย็น บางแห่งอาจจะหนาว จึงควรต้องระมัดระวัง
และดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใยกันเสมอ
ขอให้ทกุ ท่านมีความสุขและสมหวังในสิง่ ทีป่ รารถนาทุกประการ...
สุขสันต์วนั คริสต์มาสค่ะ
กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิบดี
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุม่ ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้อ�ำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ตรวจสอบภายใน สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่
บรรณาธิการ
หัวหน้าส่วนสื่อเผยแพร่
กองบรรณาธิการ
ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนสื่อเผยแพร่/ฝ่ายศิลปกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ก�ำหนดเวลา
เผยแพร่เป็นรายเดือน
ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางอันจะน�ำไปสู่ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป

08

18

26

Contents
04
08

28

Feature+		
มาตรการภาษีการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (International Business
Centre: IBC)

12

มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผม
ู้ รี ายได้นอ
้ ย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

14

ไม่ดจ
ี ริงไม่สง
่ เสริม...SMEs

18

Story Sharing+
เรือ
่ งง่าย ๆ ในการท�ำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

20

รูไ้ ว้ใช่วา่ ...กับภาษีเงินได้ประจ�ำปี

24

พ.ร.บ. Digital ID การพิสจ
ู น์และยืนยันตัวตน
ทางดิจท
ิ ล
ั

26
28
30

38

RD Society+

Law+
ผลของการปิดอากรผิดวิธท
ี ก
ี่ ฎหมายก�ำหนด
English+
Winning Numbers
Thinking+
คิดก่อนแชร์กอ
่ นโพสต์

34

Healthy+
โรคทีม
่ ากับหน้าหนาว

38

Sunny Day+
เทีย
่ วสวนสัตว์ ตามดาวเด่นเขาดิน

กรมสรรพากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2561

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
เป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
กรมสรรพากร ประจ�ำปี พ.ศ.2561 ณ วัดเทพธิดาราม
วรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างกรมสรรพากร รวมทัง้ พุทธศาสนิกชนผูม้ จี ติ ศรัทธา
ร่วมในพิธี ทัง้ นี้ มียอดบริจาคปัจจัยจ�ำนวน 6,425,699 บาท
ในโอกาสนี้ ไ ด้ ม อบเงิ น บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
เบญจมราชาลัย และโรงเรียนวัดราชนัดดา

กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับคณะผูแ้ ทน Global Forum

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Global Forum on
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) ได้แก่ Mr. Donal Godfrey,
Deputy Head of Secretariat และ Mr. Lloyd Garrochinho, Tax Policy Advisor พร้อมด้วย Ms. Charadine
Bandon จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) และ Mr. Peter Carver, Lead Information
Security Advisor, Exchange of Information Policy Team จากสรรพากรแห่งสหราชอาณาจักร ที่ได้เดินทาง
มาเข้าร่วมการประชุมการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเพื่อด�ำเนินการตาม Global Forum Roadmap ของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการเข้ารับการประเมิน
(Peer Review) เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศตามมาตรฐานสากล ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ณ กรมสรรพากร
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กรมสรรพากรร่วมงานกิจกรรมออกบูธงานกาชาดประจำ�ปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานกาชาดประจ�ำปี 2561
โดยมีนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และเปิดให้ประชาชน
ร่วมในกิจกรรมสันทนาการเรื่องภาษีอากร ณ ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง สวนลุมพินี

ประชุมผูบ้ ริหารสรรพากรทัว่ ประเทศ
เพือ่ รับทราบนโยบายการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีอากร ปีงบประมาณ 2562

English+

Thinking+

กรมสรรพากร The Revenue Department

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม /สั ม มนาผู ้ บ ริ ห าร
กรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้
ได้มอบนโยบาย ก�ำหนดทิศทาง และบทบาทการบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร โดยถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ Telepresence ของกรมสรรพากร ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ รวมทั้งแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องเมย์แฟร์
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

Healthy+

Sunny Day+
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กรมสรรพากรร่วมพิธถี วายพานพุม่ ราชสักการะเนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพากร ร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพือ่ แสดงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี รวมทั้งร่วมชมการแสดง "Sounds of Love เสียงแห่งความจงรักภักดี"
เทิดพระเกียรติ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กรมสรรพากรบรรยายพิ เ ศษ
เรือ่ ง "สรรพากรในยุคข้อมูลใหม่
ประชาชนจะได้อะไร"

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี
กรมสรรพากร บรรยายหัวข้อ "สรรพากร
ในยุคข้อมูลใหม่ ประชาชนจะได้อะไร"
"Revenue Department's Data
Revolution : Implications for Citizens"
ในงานสัมมนาเศรษฐกิจประจ�ำปีสมาคม
เศรษฐศาสตร์ ธ รรมศาสตร์ ปี 2561
ยุคปฏิวตั ขิ อ้ มูล ใครได้ ใครเสีย ณ โรงแรม
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี
คอลเล็คชั่น
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กรมสรรพากรร่วมกิจกรรม
"Bike อุน่ ไอรัก"
ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร น�ำคณะผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร
ร่ ว มกิ จ กรรมปั ่ น จั ก รยาน "Bike
อุ่นไอรัก"

กรมสรรพากรแถลงข่าวเรื่อง
มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริม
เกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์

นายปิ ่ น สาย สุ รั ส วดี รั ก ษาการ
ในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจั ด เก็ บ ภาษี (กลุ ่ ม ธุ ร กรรม
ทางการเงิ น การธนาคาร) ในฐานะ
โฆษกกรมสรรพากร แถลงข่ า วเรื่ อ ง
“มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมเกษตร
ชุมชน และทุนมนุษย์” หรือโครงการ
ช้ อ ปช่ ว ยชาติ โดยปี นี้ เ ฉพาะสิ น ค้ า
3 รายการ คือ ยางรถยนต์ หนังสือหรือ e-Book และสินค้า OTOP เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม
2562 มาตรการภาษีนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการอ่านหนังสือ ตลอดจนช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อันสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน
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กรมสรรพากร The Revenue Department

นายเกรี ย งศั ก ดิ์ ประสงค์ สุ ก าญจน์ รองอธิ บ ดี
กรมสรรพากร ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ และสมาคมการค้ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผู ้ ป ระกอบการเทคโนโลยี ร ายใหม่ เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม
ให้ผู้ประกอบการจัดท�ำบัญชีชุดเดียว ณ ห้องประชุม 302
กรมสรรพากร
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มาตรการภาษี
การจัดตั้ง
ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(International Business
Centre: IBC)
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการจัดตัง
้ ศูนย์กลางของภูมภ
ิ าค
อย่างต่อเนื่อง จึ ง ได้ มี ม าตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business
Centre: IBC) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น
และสอดรับกับแนวปฏิบต
ั ข
ิ อง Inclusive Framework on BEPS
เป็นโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนก�ำไร
ไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)
โดยองค์การเพือ
่ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) มี แ ผนการปฏิ บั ติ ก ารที่ น ่ า สนใจ
และประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามสนใจและศึ ก ษาเพื่ อ หามาตรการ
จัดเก็บภาษี โดยเฉพาะการโอนก�ำไรไปยังประเทศทีม
่ อ
ี ต
ั ราภาษีตำ�่

มาตรการภาษีการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ IBC
เป็ น มาตรการที่ น� ำ มาใช้ เ พื่ อ ทดแทนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
ของ ROH1, ROH2 และ IHQ

ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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กรมสรรพากร The Revenue Department
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สาระส�ำคัญของมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีดังนี้

1

มาตรการภาษีเกีย่ วกับส�ำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating Headquarters: ROH1)
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และให้ค่าสิทธิที่ ROH1
ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�ำหนด ซึ่งการจดแจ้งรายใหม่ ROH1
ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561

2

มาตรการภาษีเกีย่ วกับส�ำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating Headquarters: ROH2)
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 10 หรือ 15 รอบระยะเวลาบัญชี
ตามกฎหมาย ROH2 และให้ค่าสิทธิที่ ROH2 ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศก�ำหนด ซึ่งการจดแจ้งราย ROH2 ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

3

มาตรการภาษีเกี่ยวกับส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)
ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตอ่ ไปจนครบระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย
IHQ ซึ่งการอนุมัติรายใหม่ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561

4

มาตรการภาษีเกีย่ วกับบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC)
ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตอ่ ไปจนครบระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย
ITC ซึ่งการอนุมัติรายใหม่ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

10

RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

มุมสรรพากร

มาตรการทางภาษี
ของ IBC มีดังนี้

1

ลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส�ำหรับรายได้จากการให้บริการหรือการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
ในเครือในประเทศและในต่างประเทศ และค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือในประเทศ
และในต่างประเทศ เหลือร้อยละ 8 หรือ 5 หรือ 3 ของก�ำไรสุทธิตามรายจ่ายในประเทศไทย
60 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท หรือ 600 ล้านบาท แล้วแต่กรณี

2

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือในประเทศ
และต่างประเทศ

3
4
5

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ส�ำหรับรายรับจากการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือในประเทศ
และต่างประเทศ
ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งท�ำงานประจ�ำ IBC เหลือร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมิน
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลต่างประเทศทีม่ ไิ ด้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย ส�ำหรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจาก IBC

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

IBC จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�ำหนด มีดังนี้

การปรั บ มาตรการภาษี เ กี่ ย วกั บ ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละมาตรการภาษี ใ หม่ ข ้ า งต้ น จะช่ ว ยรั ก ษาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศ
เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก�ำไร

กรมสรรพากร The Revenue Department

มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
มีรายจ่ายในประเทศอย่างน้อย 60 ล้านบาท (ROH1, ROH2 และ IHQ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงเป็น IBC ไม่ตอ้ งใช้เงือ่ นไข
		 รายจ่ายของ IBC โดยใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ ROH1, ROH2 และ IHQ เดิม)
มีพนักงานอย่างน้อย 10 คน (กรณีมเี ฉพาะการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจในเครือ มีพนักงานอย่างน้อย 5 คน)

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2018/116.pdf
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มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ทีผ
่ า่ นมา กรมบัญชีกลางรายงานข้อมูลการใช้บต
ั รสวัสดิการ
แห่งรัฐของผู้มีสิทธิในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร
จากร้านธงฟ้าประชารัฐในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 มีการใช้สิทธิ จ�ำนวน 128 ล้านครั้ง
เป็นเงิน 38,185 ล้านบาท หรือร้อยละ 99 ของจ�ำนวนเงินการใช้สิทธิทั้งสิ้น 38,535 ล้านบาท สามารถ
ลดภาระค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน และแบ่งเบาค่าครองชีพของผูม
้ รี ายได้นอ
้ ยได้ในระดับหนึง
่ ซึง
่ ปัจจุบน
ั หากผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ
ใช้บต
ั รสวัสดิการแห่งรัฐซือ
้ สินค้าจากผูป
้ ระกอบการทีจ
่ ดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ก็จะต้องรับภาระจ่ายภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
ในอัตราร้อยละ 7 รวมอยู่ในราคาสินค้าดังกล่าวด้วย

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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ดังนัน้ จากมาตรการดังกล่าวจะใช้ขอ้ มูลจากจ�ำนวนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ยได้ใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
ทีจ่ ำ� เป็น สินค้าเพือ่ การศึกษา และวัตถุดบิ เพือ่ การเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐผ่านเครือ่ งรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Capture) ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อระบบเครือ่ งบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale) ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 - 30 เมษายน 2562 (6 เดือน) โดยจะคงเงินทีจ่ า่ ยเป็นภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ยได้ชำ� ระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไว้รอ้ ยละ 1 ก่อน ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 6 จะน�ำมาจ�ำแนกข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1
ร้อยละ 5 เพือ่ การใช้จา่ ย เงินในส่วนนีจ้ ะโอนเข้ากระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุดจะเลือ่ น
เป็นวันท�ำการก่อนวันหยุด

ส่วนที่ 2

มาตรการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ต้องการบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน และต้องการส่งเสริมให้เกิดการออมเงิน
ในกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มเี งินส�ำรองเก็บไว้ใช้เลีย้ งชีพในอนาคต และยังเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ร้านค้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจและสร้างฐานภาษีทยี่ งั่ ยืนให้กบั ประเทศ

กรมสรรพากร The Revenue Department

ร้อยละ 1 เพือ่ การออม ของวงเงินชดเชยทัง้ หมด และเงิน
จะโอนเข้าบัญชีของผูม้ รี ายได้นอ้ ย ทีไ่ ด้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) แต่ละราย หากผูม้ สี ทิ ธิมคี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนในการสมัครสมาชิก กอช. แต่ยงั ไม่ได้สมัครสามารถ
สมัครได้ทนั ที เพือ่ ให้รองรับการโอนเงินเข้าบัญชี ส�ำหรับผูท้ ี่
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นสมาชิก กอช. กระทรวงการคลังจะหารือ
กับธนาคารต่าง ๆ เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระยะยาว
โดยให้ธนาคารพิจารณาผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ทัง้ นี้ เงินชดเชยทีผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ย
จะได้รบั ทัง้ สองส่วน รวมกันแล้วไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 94/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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ไม่ ดี จริ ง ไม่ ส ่ ง เสริม...

SMEs

ทุกวันนีไ้ ม่มใี ครทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั SMEs ท�ำไมใคร ๆ ก็พด
ู ถึงแต่ SMEs แถมด้วยรัฐยังสนับสนุนให้ธรุ กิจมีความเจริญเติบโต
แบบไม่หยุด SMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นกลุม
่ ธุรกิจทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญยิง
่ ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กบ
ั ประเทศและเป็นรากฐาน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่หลายรายที่ประสบความส�ำเร็จ
จากการคิดค้น ต่อยอด ที่ประกอบธุรกิจให้บริการ ผลิตสินค้า ขายสินค้า สามารถท�ำก�ำไรให้ธุรกิจได้อย่าง
งดงาม หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วอย่างไรถึงเรียกว่า SMEs วารสารสรรพากรฉบับนี้จะขอแนะน�ำลักษณะ
การประกอบธุรกิจที่เรียกว่า SMEs
นุชรี ปรัชญกุล นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการพิเศษ
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ลักษณะธุรกิจ SMEs
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 จะขึ้นอยู่กับ
กิจการ 4 ประเภท ประกอบด้ วย

กิจการผลิตสินค้า
วิสาหกิจขนาดย่อม มีจ�ำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง มีจ�ำนวนการจ้างงาน 51-200 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท

1

กิจการค้าส่ง
วิสาหกิจขนาดย่อม มีจ�ำนวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง มี จ� ำ นวนการจ้ า งงาน 26-50 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท

2

4

กิจการให้บริการ
วิสาหกิจขนาดย่อม มีจ�ำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง มีจ�ำนวนการจ้างงาน 51-200 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท
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กรมสรรพากร The Revenue Department

3

กิจการค้าปลีก
วิสาหกิจขนาดย่อม มีจำ� นวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน จ�ำนวน
สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง มี จ� ำ นวนการจ้ า งงาน 16-30 คน
จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวร 31-60 ล้านบาท

Sunny Day+
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SMEs จะได้ รั บ สิ ท ธิ ประโยชน์
ทางภาษี ดั งนี้

1

บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ จดทะเบียนช�ำระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ 300,000 บาทแรก หรือบริษัทฯ
ที่มีแรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หักค่าสึกหรอ และค่าเสือ่ มราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น

2

บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลมีสนิ ทรัพย์ถาวรไม่รวมทีด่ นิ
ไม่ เ กิ น 200 ล้ า นบาท และจ้ า งแรงงานไม่ เ กิ น 200 คน
จ้างนักศึกษาท�ำบัญชีสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของทีจ่ า่ ยจริง
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3

กิจการขายสินค้าหรือให้บริการทีอ่ ยูใ่ นบังคับภาษีมลู ค่าเพิม่
ทีม่ รี ายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี
ได้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่

4

จ้างงานผูส้ งู อายุ หักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยต้องแจ้งการใช้สทิ ธิ
จ้างงานผูส้ งู อายุทเี่ ว็บไซต์กรมสรรพากร ภายใน 150 วันนับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีดว้ ย

นุชรี ปรัชญกุล นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการพิเศษ
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นอกจากนัน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้จดั ท�ำ “Application
SME สบายใจ” เพียงแค่ปอ้ นข้อมูลซือ้ ขาย จ่าย รับ ระบบ
ก็จะท�ำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีโดยอัตโนมัติ
และประมวลผลรายงานก�ำไรขาดทุนเบือ้ งต้นให้ทนั ที และ
ยั ง สามารถปรั บ ปรุ ง รายการต่ า ง ๆ งบก� ำ ไรขาดทุ น
งบแสดงฐานะทางการเงิน เพือ่ น�ำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกรมสรรพากรได้อกี ด้วย (ดาวน์โหลดและทดลองการใช้งาน
ได้ที่ https://goo.gl/forms/heqVp5rl3QgHJnBj1)
ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ขนาดนี้แล้ว
ผู้ประกอบการ SMEs คงจะหายกังวลใจประกอบธุรกิจ
อย่างสบายใจได้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

กรมสรรพากร The Revenue Department

นอกจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว กรมสรรพากร
ยั ง สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs จั ด ท� ำ บั ญ ชี
ด้วยตัวเอง โดยได้จัดท�ำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายส�ำหรับ
ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานด้ า นบั ญ ชี ให้ ส ามารถจั ด
ท�ำบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
และกฎหมายภาษี ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.rd.go.th/
publish/41464.0.html เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย
และเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ท างภาษี ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ชุ ด เดี ย ว
ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส และมีความน่าเชือ่ ถือ และตัง้ แต่
วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ น ต้ น ไป ผู ้ ป ระกอบการ
ยังสามารถใช้บัญชีและงบการเงินที่น�ำส่งกรมสรรพากร
เป็นหลักฐานในการท�ำธุรกรรมทางการเงินและการขอสินเชือ่
สถาบันการเงินได้ดว้ ย

ที่มา: www.rd.go.th/publish/33892.0.html
สภาวิชาชีพบัญชี ฯ www.facebook.com/pg/FAP.FAMILY/posts/?ref=page_internal
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เรื่องง่าย ๆ

ในการท�ำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การท�ำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในรูปแบบของการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (e-Commerce) ด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram Twitter Lazada Shopee Konvy
Weloveshopping Lnwshop เป็นต้น ร้านค้าออนไลน์จ�ำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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02

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ก ร ะ ท� ำ ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบกั บ
พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองผูบ
้ ริโภค พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิม
่ เติม

03

ประมวลรัษฎากร

ได้ก�ำหนดลักษณะร้านค้าออนไลน์ที่ถูกต้องควรแสดงข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย
ในเรือ่ งราคาสินค้า รายละเอียด ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น�ำ้ หนักของสินค้า รายการที่
แสดงคูก่ บั ราคาต้องเป็นภาษาไทย (มีภาษีอนื่ ด้วยได้) ราคาต้องตรงกับราคาขายจริง (ยกเว้น
ขายถูกกว่า) และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ นอกเหนือจากราคาสินค้าต้องระบุไว้ดว้ ย
หากร้านค้าออนไลน์ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ซึง่ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2542 ได้ที่ www.dit.go.th กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือสายด่วน 1569

ได้ก�ำหนดบทลงโทษ กรณีการใช้ภาพของผู้อ่ืนเพื่อขายสินค้าออนไลน์ของตน โดยการใช้
รูปภาพ หรือตัดต่อรูปภาพสินค้าเพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือในสินค้าของตน โดยทีเ่ จ้าของภาพ
ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ถือเป็นการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โดยการหลอกลวงผูบ้ ริโภค
ซึง่ การน�ำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ทบ่ี ดิ เบือนหรือปลอมไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วนนัน้
มีความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
นอกจากนี้ อาจมีความผิดในกรณีโฆษณาข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
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ได้กำ� หนดไว้สำ� หรับผูม้ เี งินได้มหี น้าทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้ ดังนี้
- ร้านค้าในรูปของบุคคลธรรมดา ต้องน�ำเงินได้จากการขายของออนไลน์มาถือเป็นเงินได้
ประเภทที่ 8 สามารถน�ำมาหักค่าใช้จา่ ยเหมาได้รอ้ ยละ 60 หรือหักค่าใช้จา่ ยจริงตามเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กิดขึน้ จริงเพือ่ ค�ำนวณภาษีปลี ะ 2 ครัง้ ตามแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีเงินได้ครึง่ ปี
และแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีเงินได้ประจ�ำปี
- ร้านค้าในรูปของนิติบุคคล ต้องน�ำรายได้จากการขายของออนไลน์มาค�ำนวณภาษี
สามารถหักค่าใช้จา่ ยตามเอกสารหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ น�ำมาค�ำนวณภาษีปลี ะ 2 ครัง้
ตามแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีเงินได้ครึง่ ปี และแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีเงินได้ประจ�ำปี
- หากร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีรายรับจากการขายสินค้า
ออนไลน์เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีรายรับจากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยร้านค้าจะเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าและร้านค้าจะเป็นผู้ออกใบก�ำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการเรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน ซึง่ รายละเอียด
สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.rd.go.th หรือ RD Intelligence Center 1161

ข้อมูลจาก : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/info-e-business.pdf
https://www.moj.go.th/view/15341
https://www.csdpolice.com/2361/
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01

พระราชบัญ ญัติว ่า ด้ว ยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

19

รู้ไว้ใช่ว่า...

กับภาษีเงินได้ประจ�ำปี
เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี ผูม
้ รี ายได้จากการประกอบอาชีพทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเตรียมตรวจสอบ
รายได้ของตนให้ครบ 12 เดือน เพื่อน�ำรายได้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม มารวมกัน
แล้วตรวจสอบว่าถึงเกณฑ์ทต
ี่ อ
้ งยืน
่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดาประจ�ำปีหรือไม่ และหากถึงเกณฑ์
จะต้องท�ำอย่างไร วารสารสรรพากรฉบับนี้มีค�ำตอบให้ทุกท่าน

นุชรี ปรัชญกุล นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการพิเศษ
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1

ใครบ้างที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.90
1.1 ผูท้ มี่ เี งินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียว
ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
จะต้องมีหน้าทีย่ นื่ แบบ ภ.ง.ด.91 ตามเกณฑ์ดงั นี้
- ผูท้ เี่ ป็นโสด มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 120,000 บาท
- ผูท้ มี่ คี สู่ มรส มีเงินได้พงึ ประเมินไม่วา่ ฝ่ายเดียว
หรือทัง้ สองฝ่ายรวมกันเกิน 220,000 บาท
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1.2 ผูท้ มี่ เี งินได้ตามมาตรา 40(1) - (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หลายประเภทหรือประเภทเดียว
(แต่มิใช่เงินได้ตามข้อ 1) จะต้ อ งมี ห น้ า ที่
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ตามเกณฑ์ ดังนี้
- ผูท้ เี่ ป็นโสด มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 60,000 บาท
- ผูท้ มี่ คี สู่ มรส มีเงินได้พงึ ประเมินไม่วา่ ฝ่ายเดียว
หรือทัง้ สองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท
- กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมิน
เกิน 60,000 บาท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้
พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
- คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล มีเงินได้พงึ ประเมิน
เกิน 60,000 บาท
- วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้เกิน
1,800,000 บาท หรือมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษี เ งิ น ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารเงื่ อ นไข
ทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�ำหนด
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2

วิธีการค�ำนวณภาษี
2.1 ภาษีทคี่ ำ� นวณจากเงินได้สทุ ธิ
เงินได้พึงประเมิน (เงินได้ทั้งปีที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม วันที่ 31 ธันวาคม)
หัก เงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้น
หัก ค่าใช้จา่ ย
หัก ค่าลดหย่อน
หัก เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/อืน่ ๆ (ถ้ามี)
เงินได้สทุ ธิ
จ�ำนวนเงินภาษี = เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษีแต่ละขัน้
2.2 ภาษีทคี่ ำ� นวณจากเงินได้พงึ ประเมิน (เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.90)
หากเงินได้พึงประเมิน มีจ�ำนวนตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้น�ำ
เงินได้พงึ ประเมินทัง้ หมด (ไม่รวมเงินได้ตามมาตรา 40(1)) คูณด้วย
0.005 หากค�ำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำ� ระภาษีทคี่ ำ� นวณ
จากเงินได้สทุ ธิตาม (1)

3

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้
ในการค�ำนวณภาษี
เงินได้สุทธิ						

อัตรา

ไม่เกิน 150,000 			

บาท 		

ยกเว้น

เกิน

150,000 - 300,000

บาท		

ร้อยละ 5

เกิน

300,000 - 500,000

บาท		

ร้อยละ 10

เกิน

500,000 - 750,000

บาท		

ร้อยละ 15

เกิน

750,000 - 1,000,000 บาท		

ร้อยละ 20

เกิน 1,000,000 - 2,000,000 บาท		

ร้อยละ 25

เกิน 2,000,000 - 5,000,000 บาท		

ร้อยละ 30

เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป			

ร้อยละ 35

เมื่ อ ได้ จ� ำ นวนเงิ น ภาษี ที่ ต ้ อ งช� ำ ระ
จากการค�ำนวณแล้ว ให้น�ำภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และภาษีที่ช�ำระไว้
แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 (ถ้ามี) มาหักออก
เหลือเท่าไหร่คอื จ�ำนวนเงินภาษีทตี่ อ้ งช�ำระ
ทัง้ นี้ หากจ�ำนวนภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
ที่ถูกหักไว้มีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนภาษี
ทีค่ ำ� นวณได้ สามารถใช้แบบแสดงรายการ
เป็นแบบค�ำร้อง แจ้งความประสงค์ขอคืน
เงินภาษีที่ช�ำระไว้เกินได้ทันทีพร้อมกับ
การยื่นแบบ และส�ำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็น
บุคคลธรรมดา และมีสญ
ั ชาติไทยสามารถ
แสดงเจตนาบริ จ าคภาษี ที่ ช� ำ ระให้
พรรคการเมืองได้

นุชรี ปรัชญกุล นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการพิเศษ
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4

ก�ำหนดเวลายื่นแบบ
ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม หากไม่ยื่นแบบฯ ภายใน
ก�ำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
และยังต้องเสียเงินเพิ่มนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาจนถึง
วันยืน่ แบบร้อยละ 1.5 ต่อเดือนอีกด้วย

5

สถานที่ยื่นแบบ
ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา หรือ Internet ทาง Web Site ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th หรือจะยืน่ ผา น
Rd smart tax application ทางโทรศัพทมอื ถือก็ได

www.rd.go.th

English+

Thinking+

Healthy+

Sunny Day+

กรมสรรพากร The Revenue Department

จะเห็นได้ว่าการเสียภาษีไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก�ำหนด พอถึงเดือนมกราคมก็สามารถ
ยื่นแบบช�ำระภาษีได้ทันที และหากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ
และช�ำระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตัง้ แต่วนั สุดท้ายของก�ำหนดเวลายืน่ แบบ ในฉบับหน้าจะน�ำเสนอเรือ่ งเงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้น
ค่าใช้จา่ ยทีก่ ฎหมายยอมให้หกั และค่าลดหย่อน ส�ำหรับเตรียมใช้ในการค�ำนวณภาษีตอ่ ไป ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ www.rd.go.th หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
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พ.ร.บ. Digital ID
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ในยุคปัจจุบน
ั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายในชีวต
ิ ประจ�ำวัน ในด้านการเงิน
การท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ภาครัฐ และภาคเอกชนต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ โดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมหรือการท�ำนิตก
ิ รรม
สัญญาหลายประเภท จ�ำเป็นต้องมีการพิสจ
ู น์ตวั ตน การให้ความยินยอม
การลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ การแสดงเจตนาของผู ้ ท� ำ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว
ตลอดจนต้องไปแสดงตนต่อหน้าเพือ
่ ท�ำธุรกรรม หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพื่อยืนยันตัวตน ท�ำให้เกิดความไม่สะดวก และเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการ รัฐบาลเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการเสนอร่าง
พระราชบัญญัตก
ิ ารพิสจ
ู น์และยืนยันตัวตนทางดิจท
ิ ล
ั (ร่าง พ.ร.บ. Digital
ID) เพื่อให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนสามารถกระท�ำในรูปแบบดิจิทัลได้
จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ทั้งยังเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเห็นชอบ
ในหลักการของร่าง พ.ร.บ. Digital ID แล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ร่าง พ.ร.บ. Digital ID
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 พัฒนาโครงข่ายระบบการพิสจู น์
แ ล ะ ยื น ยั น ตั ว ต น ท า ง ดิ จิ ทั ล
ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
(โครงข่ายฯ) ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนา
ประเทศ
2 ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงือ่ นไขในการประกอบธุรกิจระบบ
การพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทาง
ดิจทิ ลั รวมทัง้ ก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการ
3 ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงาน
ของรั ฐ สามารถใช้ ป ระโยชน์
จากโครงข่ายฯ ได้

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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ให้มค
ี ณะกรรมการก�ำกับดูแลการพิสจ
ู น์และยืนยันตัวตนทางดิจท
ิ ล
ั ท�ำหน้าทีก
่ ำ� หนดหลักเกณฑ์
เพือ
่ ก�ำกับดูแลโครงข่ายฯ เพือ
่ ให้กระบวนการพิสจ
ู น์และยืนยันตัวตนทางดิจท
ิ ล
ั เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อ�ำนาจ
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการสามารถแบ่งได้เป็น

3 ส่วน ดังนี้

1) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Platform)
ซึ่งให้บริการโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยคณะกรรมการมีอ�ำนาจ
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท อีกทั้งการจัดตั้งบริษัทยังต้องได้รับความเห็นชอบ รวมถึงใบอนุญาต
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2) ระบบท�ำการแทน (Proxy Server)
ซึ่งเป็นการให้บริการระบบท�ำการแทนแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ Platform ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนทีไ่ ม่มมี าตรฐานทางเทคโนโลยีเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มต่อกับ Platform ผ่าน Proxy Server ได้
โดยคณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ Proxy Server รวมถึงอ�ำนาจในการพิจารณาอนุญาต
การเชือ่ มต่อระหว่าง Platform และ Proxy Server หรือสัง่ ให้หยุดการเชือ่ มต่อดังกล่าว
3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยคณะกรรมการมีอ�ำนาจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล
หลักเกณฑ์การส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Platform และ Proxy Server รวมถึงอ�ำนาจในการเรียกผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
มาให้ขอ้ มูลหรือพิจารณาค�ำอุทธรณ์ของผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการใช้บริการระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตน
ทางดิจทิ ลั นอกจากนี้ ยังมีอำ� นาจก�ำหนดมาตรฐานในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานในโครงข่ายฯ ในกรณี
ทีเ่ จ้าของข้อมูลให้ความยินยอมให้สง่ ข้อมูลในโครงข่ายฯ
กรมสรรพากร The Revenue Department

ร่าง พ.ร.บ. Digital ID ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาในด้านการน�ำไปใช้แล้ว เมื่อสามารถ
พิสจู น์และยืนยันตัวในรูปแบบดิจทิ ลั จะลดภาระของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ ในฐานะผูใ้ ช้บริการ
และผูใ้ ห้บริการต่าง ๆ ทีต่ อ้ งมีการพิสจู น์และยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการ เช่น ประชาชนจะสามารถเปิดบัญชีธนาคาร
หรือขอสินเชือ่ จากธนาคารพาณิชย์ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มอื ถือของตนเองได้
โดยไม่จำ� เป็นต้องไปแสดงตนทีส่ าขาของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
ที่มาข้อมูลจาก: https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2018/134.pdf
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ผลของการปิดอากรผิดวิธี

ที่กฎหมายก�ำหนด

อากรแสตมป์ (Stamp Duty) เป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากการกระท�ำตราสารประเภทต่าง ๆ ตามบัญชีอัตรา
อากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะ และมีวิธีการเสียอากรส�ำหรับตราสาร
ที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ 3 วิธีตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร คือ เสียอากรโดยให้แสตมป์อากร
ปิ ด บนตราสาร เสี ย อากรโดยช� ำ ระเป็ น ตั ว เงิ น แทนการปิ ด แสตมป์ อ ากร และเสี ย อากรโดยการยื่ น ตราสาร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุนและช�ำระเป็นเงินไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่า

สิง่ ส�ำคัญทีผ่ มู้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์ตอ้ งระมัดระวัง คือ
วิธีการเสียอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจาก
หากเสียอากรแสตมป์ผดิ วิธี ถือว่าตราสารดังกล่าวยังไม่ได้
ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามมาตรา 103 และมาตรา 104
แห่งประมวลรัษฎากร ผูม้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์ดงั กล่าว
ยังไม่หมดหน้าที่ในการเสียอากรแสตมป์ แต่ยังคงมีหน้าที่
ต้องน�ำตราสารดังกล่าวไปเสียอากรอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้ง
เสียเงินเพิ่มอากรอีกด้วย ในทางปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่เสียค่า
อากรแสตมป์มกั เกิดข้อผิดพลาดในวิธกี ารเสียอากรแสตมป์
โดยเฉพาะกรณีการช�ำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิด
แสตมป์อากร ซึง่ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์มกั เข้าใจว่า
ตนสามารถขอเสี ย อากรเป็ น ตั ว เงิ น ได้ ส� ำ หรั บ ตราสาร
ทุกลักษณะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายอากรแสตมป์

ก�ำหนดลักษณะตราสารที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์
ให้สามารถขอเสียอากรเป็นตัวเงินได้เพียง 12 ตราสารตามที่
ก�ำหนดในมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร เกี่ ย วกั บ อากรแสตมป์
(ฉบับที่ 37)ฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์
(ฉบับที่ 54)ฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น
ดังนัน้ กรณีผม้ ู หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์ได้เสียอากรเป็นตัวเงิน
ในตราสารโดยไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายนัน้ ถือว่าตราสารนัน้
มิได้ปดิ แสตมป์บริบรู ณ์ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร
ค�ำถามทีต่ ามมา คือ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์จะมีวธิ แี ก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างไร
ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
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อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับ
อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 54)ฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557
แต่เนือ่ งจากห้าง ก. ได้ชำ� ระอากรโดยวิธปี ดิ แสตมป์ลงบน
สัญญาเช่า กรณีนจี้ งึ ถือได้วา่ ตราสารยังมิได้ปดิ แสตมป์บริบรู ณ์
ตามมาตรา 103 ประกอบกับมาตรา 104 แห่งประมวล
รัษฎากร ห้าง ก. ยังคงมีหน้าที่ต้องน�ำตราสารดังกล่าว
ไปช�ำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ซึ่งห้าง ก.
ได้น�ำตราสารดังกล่าวไปช�ำระอากรเป็นตัวเงินพร้อมเงิน
เพิ่มอากรเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และยื่นค�ำร้อง
ขอคืนค่าอากรแสตมป์ที่ได้ช�ำระไว้โดยวิธีการปิดแสตมป์
ลงบนตราสารเมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึง่ เกินก�ำหนด
เวลา 6 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ สียอากร ห้าง ก. จึงไม่มสี ทิ ธิขอคืน
ค่าอากรแสตมป์ดงั กล่าวได้แต่อย่างใด
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กรมสรรพากร The Revenue Department

การท�ำความเข้าใจลักษณะของตราสารที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์มีสิทธิขอเสียอากรโดยช�ำระอากรเป็น
ตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรตามที่กฎหมายก�ำหนดเป็นสิ่งส�ำคัญ เนื่องจากผู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ไม่มีสิทธิ
ขอน�ำค่าอากรแสตมป์ที่เสียผิดพลาดไปแล้วนั้นมาหักกลบกับอากรแสตมป์ที่ต้องช�ำระเป็นตัวเงินได้ แต่สามารถขอคืน
ค่าอากรแสตมป์ทชี่ ำ� ระผิดพลาดนัน้ ภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดได้เท่านัน้ และต้องเสียอากรเป็นตัวเงินส�ำหรับตราสารนัน้
ให้แก่กรมสรรพากรอีกครัง้ หนึง่ พร้อมทัง้ ต้องเสียเงินเพิม่ ด้วย จะเห็นได้วา่ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์ทชี่ ำ� ระค่าอากรแสตมป์
ผิดวิธที กี่ ฎหมายก�ำหนดมีหน้าทีท่ ตี่ อ้ งกระท�ำอยูห่ ลายประการ ดังนัน้ เพือ่ ลดปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงควรศึกษาข้อกฎหมาย
หรือสอบถามเจ้าหน้าทีส่ รรพากรก่อน หากผูม้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์ทไี่ ม่มนั่ ใจว่าตราสารทีต่ นถืออยูน่ นั้ ต้องเสียอากร
แสตมป์ดว้ ยวิธใี ด

มุมสรรพากร

สิง่ ทีผ่ มู้ หี น้าทีเ่ สียค่าอากรแสตมป์ตอ้ งปฏิบตั ิ คือ ผูม้ หี น้าที่
เสียค่าอากรแสตมป์ต้องเสียอากรแสตมป์ส�ำหรับตราสาร
ทีไ่ ด้เสียไปผิดพลาดให้ถกู ต้องตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายก�ำหนด
พร้ อ มกั บ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งเพื่ อ ขอคื น ค่ า อากรแสตมป์ ภ ายใน
ก�ำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ สียอากรตามมาตรา 122
แห่งประมวลรัษฎากร หากพ้นก�ำหนดดังกล่าว ผู้มีหน้าที่
เสียค่าอากรแสตมป์ไม่สามารถขอคืนค่าอากรแสตมป์
ทีช่ ำ� ระไปแล้วให้แก่กรมสรรพากรได้แต่อย่างใด เช่น วันที่
1 เมษายน 2560 ห้าง ก. ได้ทำ� สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
อันเข้าลักษณะแห่งตราสารที่ 1. แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีค่าเช่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท
ขึน้ ไป และเป็นตราสารทีไ่ ด้กระท�ำตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน
2559 เป็ น ต้ น ไป ห้ า ง ก. จึ ง มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งเสี ย อากร
โดยช� ำ ระอากรเป็ น ตั ว เงิ น แทนการปิ ด แสตมป์ อ ากร
ตามข้อ 2 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับ
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Winning
Numbers
บ่อยครั้งที่เคยได้ยินได้ฟัง หรือเกือบเป็นประจ�ำทุกเดือนกับค�ำที่ว่า “พรุ่งนี้รวย” “อยากถูกหวย” “อยาก
ถูกลอตเตอรี่” ช่วงใกล้วันหวยออก เพราะเป็นความหวังของหลายคนว่าจะได้รวยตามที่วาดฝันไว้ เรื่องหวย
หรือลอตเตอรี่ถือเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองว่า นอกจากจะท�ำให้รวยแบบทันทีทันใดแล้ว ยังเป็นการเสี่ยงโชค
ทีจ
่ ะเพิม
่ มูลค่าของเงินทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้อย่างดีอก
ี ด้วย โดยวันแห่งความหวังจะรวย จะเวียนมาให้ลน
ุ้ กันเป็นประจ�ำทุกเดือน
เดือนละ 2 ครัง
้ English+ ฉบับนีม
้ ค
ี ำ� ศัพท์ภาษาอังกฤษจากใบตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือทีเ่ รียกกันบ้าน ๆ ว่า
เรียงเบอร์ มาเป็นข้อมูลแนะน�ำให้ท่านได้รู้จักกันสักเล็กน้อย ดังนี้ค่ะ
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Lottery

1

Lottery Results

2

Check Results

3

Lottery First Prize

4

The First Three Digits Prize

5

The Last Three Digits Prize

6

The Last Two Digits Prize

7

Draw Date

8

Winning Number Sheet

9

10

Prize will be paid to the lottery holder only

10

11

In order to claim to prize, the holder

11

must claim it within 2 years starting from
the draw date.

สลากกินแบ่ง ลอตเตอรี่ หวย
ผลการออกสลากกินแบ่ง
ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
งวดประจ�ำวันที่
ใบตรวจรางวัล

เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัล
น�ำมาขอรับ

ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี
นับจากวันออกรางวัลสลาก หากพ้นก�ำหนด
จะน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

Wish you Happy New Year 2019…

ที่มาข้อมูล: http://www.glo.or.th/main.php?filename=glo_lotto_en

กรมสรรพากร The Revenue Department

เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น ความรู้กับ การขอรับ เงิน รางวัลว่า ผู ้ ถูก รางวั ล ต้ อ งช� ำ ระค่ า อากรแสตมป์ ในอั ต รา 1 บาท
ของเงิ น รางวั ล ทุ ก 200 บาท หรื อ เศษของ 200 บาทด้ ว ยค่ ะ และสุ ด ท้ า ยส� ำ หรั บ ปี ใ หม่ 2562 ที่ จ ะมาถึ ง นี้
ก็ขอฝากอีกหนึ่งข้อคิดส�ำหรับผู้ชอบเสี่ยงโชคจากตัวเลขว่า ลองจัดระบบหรือวางแผนรายรับรายจ่ายของตัวท่านเอง
ให้รอบคอบกันก่อนสักหน่อยว่า มีรายรับเท่าไร หักรายจ่ายจ�ำเป็นทุกอย่างแล้วหากมีเหลือ เหลือเท่าไร ค่อยใช้เงิน
ส่วนที่เหลือนี้ไปลงทุนเสี่ยงโชคกันดีกว่านะคะ แน่นอนว่าคงดีกว่าที่จะต้องไปหยิบยืมเงินทองคนอื่นมาเสี่ยงโชค
และไม่ทมุ่ ซือ้ จนเลยเถิดเสียเงินเสียทองเกินก�ำลังของตัวเอง เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ แล้ว ก็คงมีแต่เสียกับเสียไม่มไี ด้แน่นอนค่ะ
เริ่มใหม่ในปีใหม่นี้กันนะคะ ขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านค่ะ...

มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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คิ ด ก่ อ นแชร์
ก่ อ นโพสต์
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีความส�ำคัญอย่างมากต่อคน
ยุ ค ใหม่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามกระแสของเทคโนโลยี ทั้ ง อุ ป กรณ์
ทีพ
่ ฒ
ั นามากขึน
้ ราคาทีถ
่ ก
ู ลง และระบบอินเทอร์เน็ตทีร
่ วดเร็ว
ในการอั พ โหลดและดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เนื่ อ งจาก
แทบจะทุกคนนั้นใช้สื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่ง
คนรุน
่ ก่อน ๆ ก็ยง
ั เล่นสือ
่ ออนไลน์กน
ั เลย จึงท�ำให้สอ
ื่ ออนไลน์นน
ั้
มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกปัจจุบัน
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Facebook เป็นสื่อออนไลน์ที่ประชาชนชาวไทยใช้มากที่สุด จนติดอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว มีไว้ส�ำหรับ
การแชร์ Status ต่าง ๆ ของเรา และของคนอื่น รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และเสียงเพลง Instagram ก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่เน้น
การแชร์รปู ภาพ ส่วน Twitter ก็จะเน้นข้อความสัน้ ๆ อัพเดตแบบทันท่วงที และสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ของการใช้สอื่ ออนไลน์เหล่านี้
คือ การถ่ายรูปกิจกรรมของเราในแต่ละวันลงไป เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างบอกให้โลกรู้ถึงตัวตน ให้เป็นคนที่น่าสนใจ
ให้ได้จ�ำนวน Like และมีผู้ติดตาม Follow จนบางทีอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำ� ก�ำลังกลายเป็นหนึ่งในพฤติกรรมแชร์
เยอะเกินไป หรือทีภ่ าษาโซเชียลมักเรียกกันว่า Overshare วารสารสรรพากรฉบับนีม้ ขี อ้ มูลจากการวิจยั ทีค่ น้ พบการแชร์เรือ่ งราว
ชีวิตส่วนตัว ที่ปกติคงไม่บอกเล่ากับคนอื่นในชีวิตจริง แต่ไม่ทันคิดหรือแคร์ว่าสิ่งที่ตนเองโพสต์นั้นคนอื่นอยากจะรู้เห็น
ด้วยหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นคนแชร์จนคนอื่นไม่ชอบ มาดูประเด็นที่พึงระวังก่อนโพสต์และแชร์กันค่ะ

ทุกขณะจิต
1 แชร์
กรณี นี้ ค งเห็ น บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ โพสต์ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น

สถานการณ์ แต่ไม่มีความเป็นประสบการณ์ เสมือน
ขอให้ได้โพสต์

างของแต่ละโลกโซเชียล
2 ไม่ทุกเโซเชีข้าใจความต่
ยลมีเดียมีจุดประสงค์ของตนเองที่แตกต่างกัน

กรมสรรพากร The Revenue Department

เช่น Facebook ส�ำหรับความทรงจ�ำเพื่อนฝูง Twitter
ส�ำหรับอัพเดตข่าว Instagram ส�ำหรับประสบการณ์
น่าจดจ�ำ Pinterest ส�ำหรับแรงบันดาลใจ มีคนบอกว่า
ถ้า Facebook เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิป Instagram
ก็จะเป็นช็อกโกแลตชิปที่อยู่บนคุกกี้นั่นเอง
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วมท้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3 ท่ความหลากหลายถื
อเป็นหัวใจหนึ่งของสังคมดิจิทัล

มิตขิ องชีวติ มีหลายแง่มมุ บางทีรปู รูปเดียวก็อาจจะมี
ความหมายมากกว่าการโพสต์ทกุ วินาทีกไ็ ด้ ด้วยเหตุนี้
ในหลาย ๆ การวิจยั ค้นพบการโพสต์รปู ลูกแบบทุกขณะจิต
เช่นเดียวกับการโพสต์รปู ตัวเองตลอดเวลา ไม่ใช่สงิ่ ผิด
เพียงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะปลาบปลื้มไปด้วย

เรียลไทม์ ไม่เรียลโลเคชั่น
4 ไม่ในแพลตฟอร์
ม ที่ ถู ก ดี ไ ซน์ ส� ำ หรั บ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร

แบบเวลาจริง พิกัดสถานที่จริง เพื่ออิงกลิ่นอายของ
ความดัง้ เดิม หลาย ๆ คนเน้นรูปต้องถ่ายจากสมาร์ทโฟน
และโพสต์ตามเวลาจริง ไม่นิยมการโพสต์ย้อนหลัง

กหลุดประเด็น
5 แฮชแท็
หลายท่ า นอาจจะเคยเห็ น การแท็ ก แบบยาวเป็ น

พารากราฟ และอดสงสัยไม่ได้วา่ มันเกีย่ วกับรูปทีโ่ พสต์
อย่างไร บางทีการอยากได้จ�ำนวนไลค์ก็เป็นประเด็น
หนึ่งในนั้น ด้วยการแท็กนั้นเป็นการแยกแยะข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ มั ก จะอิ ง ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งและตั ด สิ่ ง ที่
ไม่จำ� เป็นออก ส่วนการแท็กแบบข�ำ ๆ หรือประชดประชันนัน้
ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจได้
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มุมสรรพากร

ลุ่มหลงไลค์
6 ในความเป็
นโซเชียลหลายคนรู้สึกถูกกดดันต้องดูดี

ออกสือ่ ตลอดเวลา ต้องโปรโมทตัวเองในมุมมองแบบเซเลบ
บางคนถึงขัน้ คิดว่าจะโพสต์รปู อะไรก่อนสถานการณ์จริง
จะมาถึง บางคนเสพติดไลค์ มองว่าจ�ำนวนไลค์ตอบโจทย์
คุณค่าของตัวเอง

วที่สาธารณะเกิน
7 ส่ถึงวแม้นตัหลายคนจะเข้
าใจว่าเราจะโพสต์อะไรเป็นเรื่อง

ส่วนตัว ซึง่ เป็นเรือ่ งจริงอยู่ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญหลังการโพสต์
นัน้ คือ การยอมรับได้ถงึ ภาพลักษณ์ทคี่ นอืน่ จะมีตอ่ ตัวเรา
หรือคอมเม้นต์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

กรมสรรพากร The Revenue Department

เราไม่ควรตัดสินใครจากการมองเห็นเขาผ่านแค่รปู ถ่าย หรือเพียงแค่ตวั อักษร
เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนทุกอย่างของเขา
เหล่านัน้ ได้ แต่อยากแนะน�ำว่าให้ดเู พือ่ เป็นเพียงประสบการณ์ของตัวเราเองก็พอ
และการที่เราไม่ตัดสินใครเพียงแค่รู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์นั้นเป็นข้อดี ท�ำให้
การหลอกลวงทีเ่ กิดขึน้ ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนัน้ ลดลงไปได้ ควรเริม่ ต้นทีต่ วั เราเอง
เลยดีกว่า ถ้าไม่ชอบแบบไหนก็ไม่ตอ้ งท�ำตาม เราแค่ใช้สอื่ ออนไลน์อย่างถูกต้อง
และมีวิจารณญาณต่อไป เพราะในวันข้างหน้าการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง
ก็จะส่งผลดีตอ่ สังคมได้เช่นกัน ทุกครัง้ ทีจ่ ะกดแชร์และโพสต์อะไรก็ตามผ่านโซเชียล
หากมีสติและพึงระลึกถึงข้อคิดข้างต้นก่อน ก็จะช่วยลดการกลั่นแกล้งกัน
บนโลกออนไลน์ได้มากทีเดียว ถ้าคุณหยุดแล้วและบอกต่อให้คนอืน่ หยุด ข้อความ
ที่ถูกส่งต่อมาให้แชร์ก็จะเป็นเพียงเรื่องที่คุณอ่านและผ่านไปเท่านั้นเอง
ข้อมูลจาก: http://www.thaihealth.or.th/partnership/Content/44310-7%20สิ่งพลาด%20‘แชร์เยอะเกิน’ในโลกโซเชียล.html
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โรคทีม
่ ากับหน้าหนาว

ฤดูหนาวเป็นช่วงของเวลาทีอ
่ ากาศจะเย็นลงจากเดิม และในบางพืน
้ ทีอ
่ าจจะเย็นลงโดยเฉียบพลัน ท�ำให้อณ
ุ หภูมิ
ภายในร่างกายของเราต้องปรับอย่างรวดเร็ว เพือ
่ รับกับอุณหภูมภ
ิ ายนอก จากสภาวะอากาศแบบนี้ ท�ำให้เกิดโรค
ได้งา่ ยกว่าปกติ โดยเฉพาะในกลุม
่ ของเด็กวัยก�ำลังโต ผูส
้ ง
ู อายุ และผูท
้ ม
ี่ อ
ี าการป่วย หรือสุขภาพไม่คอ
่ ยแข็งแรง
อยู่แล้ว โดยเชื้อโรคต่าง ๆ จะแฝงมากับลมหนาว เราจึงควรศึกษาเรื่องของอาการ และการรักษาไว้เพื่อเป็นการ
ป้องกัน ก่อนที่จะเกิดกับคนใกล้ชิด หรือแม้แต่ตัวเราเอง วารสารสรรพากรฉบับนี้จึง มีข ้อมูลเกี่ยวกับโรค
ที่พึงระวังในหน้าหนาวมาฝากทุกท่านกันค่ะ
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1

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน�้ำมูก น�้ำลาย สามารถ
ติดต่อกันได้ทางการหายใจ ไอ หรือจามรดกัน เชื้อมัก
แพร่ ก ระจายในสถานที่ แ ออั ด ไม่ มี อ ากาศถ่ า ยเท เช่ น
โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โดยอาการ
จะเริ่มต้นจากการมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย น�้ำมูกไหล
ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ บางคนอาจหนาวสัน่ แต่ถา้ เป็น
การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ก็มักจะมีอาการรุนแรงกว่าการติด
หวัดธรรมดา คือ ไข้สงู หนาวสัน่ ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนือ้
ตามกระดูก คลื่นไส้ กินได้น้อยลง ร่วมกับอาจมีภาวะ
ขาดน�้ำหากมีอาการอาเจียนร่วมด้วย และควรระวังโรค
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น ปอดบวม หลอดลม
อักเสบ คออักเสบ ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยง
มากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ การรักษาเบื้องต้นพักผ่อนให้มาก ๆ
ดื่มน�้ำให้บ่อย เช็ดตัวทุกชั่วโมงเมื่อมีอาการตัวร้อน และ
ทานยารักษาตามอาการ แต่ถ้ามีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันนาน
ก็ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อดูอาการต่อไป

มุมสรรพากร

ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

2

หลอดลมอักเสบ

กรมสรรพากร The Revenue Department

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส จะมีอาการไอและ
ไอมากตอนกลางคืน โดยระยะแรกจะไอแห้ง ๆ มีเสียงแหบ
และเจ็บหน้าอก เสมหะมีสเี หลืองหรือเขียว มีไข้ อ่อนเพลีย
ในเด็กอาจไอมากจนอาเจียน บางรายมีอาการคล้ายหอบหืด
จากภาวะหลอดลมหดเกร็งตัว โดยปกติโรคนี้สามารถ
หายได้เองภายใน 1-3 สัปดาห์ แต่บางรายอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหากไม่ได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสม ก็อาจลุกลาม
ถึงขั้นปอดอักเสบได้ การรักษาเบื้องต้น คือการพักผ่อน
เยอะ ๆ ดื่มน�้ำอุ่นให้มาก เพื่อช่วยให้เสมหะระบายออก
ได้ง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงการดื่มน�้ำเย็น งดสูบบุหรี่ และไม่อยู่
ในที่ที่มีอากาศเสียหรือฝุ่นละอองมาก ๆ

เฟื่องฟ้า ค�ำตัน บุคลากร
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ปอดบวมหรือปอดอักเสบ

เป็นโรคที่อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัด
หรือติดจากเชื้อโดยตรงได้ มักพบในเด็ก สามารถติดต่อได้
ทางการหายใจ น�้ำมูก น�้ำลาย และใช้ของร่วมกัน มีระยะ
ฟักตัวของโรค 1-3 วัน และอาจนานถึง 1 สัปดาห์ในบางราย
โรคปอดบวมเป็นโรคทีค่ วรระวังเป็นอย่างมาก เพราะโรคนี้
เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็ก
อายุต�่ำกว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กแรกเกิด
ถึ ง ขวบปีแรก อาการจะเกิดตามหลังโรคหวัดประมาณ
2-3 วัน ดังนั้นหากพบว่าสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการ
โดยเฉพาะในเด็กเล็กให้รีบไปปรึกษาแพทย์

หัด

พบมากในเด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ ติดต่อได้จากการไอ
จามรดกัน หรือได้รับละอองเสมหะ น�้ำมูก น�้ำลายเข้าไป
โรคหัดมักเกิดในช่วงฤดูหนาวยาวต่อช่วงฤดูร้อน ปัจจุบัน
มีวคั ซีนส�ำหรับฉีดป้องกันอาการของโรคหัดจะเริม่ จากมีไข้
น�้ำมูกไหล ไอ ตาแดง อาการจะรุนแรงมากขึ้น จนมีอาการ
ปวดเมื่อยตัว ถ่ายเหลว ผื่นของไวรัสหัดจะขึ้นราววันที่ 4
หลังรับเชื้อ จากนั้นไข้จะค่อย ๆ ลด เมื่อผื่นกระจายทั่วตัว
ระหว่างนั้นต้องระวังการเสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อน
เช่น ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง สมองอักเสบ และภาวะ
ทุพโภชนาการ

Story Sharing+

Law+

มักเกิดในเด็กแต่พบได้น้อยในผู้ใหญ่ อาการจะมีไข้ต�่ำ
เบือ่ อาหาร ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย อาการจะคล้ายไข้หวัดใหญ่
น�ำมาก่อน แต่จะมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามมาทันที เริ่มแรกจะ
ขึ้นเป็นผื่นแดงก่อน แล้วก็จะกลายเป็นตุ่มน�้ำใส ๆ และ
มีอาการคัน ต่อมาก็จะกลายเป็นหนอง ตุม่ จะขึน้ ตามไรผม
แล้ ว ลุ ก ลามไปยั ง หน้ า แขน ขา ล� ำ ตั ว และแผ่ น หลั ง
จะทยอยขึ้นจนหมดทั้งตัว ภายใน 4 วัน หลังจากนั้น
จะแห้งและตกสะเก็ดไปเองใน 5-10 วัน และอาการไข้
ก็จะเริม่ ค่อย ๆ ดีขนึ้ โดยทัว่ ไปหากได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
จะสามารถหายได้ด้วยตัวเองโดยไม่เกิดโรคแทรกซ้อน		

มุมสรรพากร

5

อีสุกอีใส

6

อุจจาระร่วง

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด และมักพบผู้ป่วย
ได้ ม ากในหน้ า หนาว สามารถติ ด ต่ อ ได้ จ ากการดื่ ม น�้ ำ
หรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป นอกจากนี้
ยั ง ติ ด ต่ อ ทางน�้ ำ ลายน�้ ำ มู ก ได้ เ ช่ น กั น ลั ก ษณะอาการ
จะถ่ายเป็นน�ำ้ หรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง แม้อาการไม่รุนแรง
แต่อาจมีอาการขาดน�ำ้ รุนแรงได้ในบางราย ภาวะการติดเชือ้
มักพบได้ในชุมชน ศูนย์ฝากเลี้ยงเด็ก หรือสถานที่ที่มีเด็ก
อยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก ๆ ดังนั้น การออกก�ำลังกาย
เลือกรับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน�้ำสะอาด ก็จะเป็น
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้

กรมสรรพากร The Revenue Department

การเตรียมตัวรับมือกับโรคที่พบบ่อยในหน้าหนาว ควรรู้จักวิธีการป้องกันและดูแลรักษาในเบื้องต้น เช่น รับประทาน
อาหารสุกและสะอาดในสัดส่วนที่เหมาะสม ครบทั้ง 5 หมู่ ใช้ช้อนกลางหากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ล้างมือ
ให้ เ ป็ น นิ สั ย สวมใส่ ห น้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน การติด เชื้ อ จากผู ้ อื่ น และป้ อ งกั น การเผยแพร่ เ ชื้ อ จากตนเอง
รวมทั้งแบ่งเวลาออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วย นอกจากนี้ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
ฉีดวัคซีน ก็ถือว่ามีความจ�ำเป็น หากสามารถท�ำได้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะถือเป็นคาถาวิเศษป้องกันโรคที่แฝงมากับ
หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีทีเดียว
ที่มาข้อมูลจาก : https://teen.mthai.com/variety/49566.html
เฟื่องฟ้า ค�ำตัน บุคลากร
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เทีย
่ วสวนสัตว์
ตามดาวเด่นเขาดิน
หลั ง จากที่ เ ขาดิ น ปิ ด ให้ บ ริ ก ารไป หลาย ๆ ท่ า น
อาจจะคิดถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขาดิน โดยเฉพาะ
สัตว์ดาวเด่น และสัตว์ชนิดอืน
่ ๆ ไม่มากก็นอ
้ ย ซึง
่ ใคร
ทีอ
่ ยากจะไปเทีย
่ วชมสัตว์เหล่านีส
้ ามารถไปเยีย
่ มชมกันได้
เพราะสัตว์แต่ละชนิดจะย้ายไปอยูต
่ ามสวนสัตว์ตา่ ง ๆ
ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารสวนสั ต ว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาดูกน
ั ว่าสัตว์ตา่ ง ๆ ทีเ่ คยอยู่
ในเขาดินแต่ละตัวจะได้ยา้ ยไปอยูส
่ วนสัตว์ทไี่ หนกันบ้าง
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น้อยคนมากที่มาเที่ยวเขาดินแล้วจะไม่ได้เจอกับตาหวาน
และบินลาเดน เพราะส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาจะโล่งโปร่ง
จนสามารถเห็นทัง้ สองตัวได้ชดั เจน ซึง่ ยีราฟทัง้ สองตัวนีม้ คี วาม
แตกต่างกันสุดขัว้ ตาหวานจะตัวเล็กกว่าบินลาเดน นิสยั สุภาพ
มีดวงตาหวานฉ�ำ่ สมชือ่ ส่วนบินลาเดนจะตัวสูงกว่า ออกจะดือ้
และขีแ้ กล้ง ถ้าอยากไปชมความน่ารักของทัง้ คูก่ ต็ ามไปหากันได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

มุมสรรพากร

1. ยีราฟ (บินลาเดนและตาหวาน)

2. ฮิปโปโปเตมัส (แม่มะลิ)

แม่มะลิ เป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทย
ปัจจุบนั มีอายุยา่ งเข้า 52 ปีแล้ว แต่ยงั แข็งแรง น่ารัก และนอนเก่ง
เพราะไปเที่ ย วเขาดิ น กี่ ค รั้ ง ก็ เ จอแต่ แ ม่ ม ะลิ น อนอยู ่ ใ นน�้ ำ
ถ้าไปตรงจังหวะให้อาหารก็จะเห็นแม่มะลิเดินอุ้ยอ้ายขึ้นมา
กินอาหาร ใครอยากไปเจอกับแม่มะลิตวั เป็น ๆ หรืออยากจะไป
ทักทายให้หายคิดถึง ก็สามารถตามไปหาทีส่ วนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรีกันได้ค่ะ

3. สมเสร็จ (ลุงอู๊ด)

ลุงอู๊ด เป็นสัตว์ดึกด�ำบรรพ์ชนิดหนึ่งที่หายาก ตัวอ้วนใหญ่
เหมือนหมู กีบเท้าคล้ายแรด จมูกและริมฝีปากยาวยืน่ ออกมา
เหมือนงวงช้าง หางสั้นคล้ายหมี หูเล็กสั้นกลม ช่วงหัวไหล่
และขาจะมีสีด�ำ ส่วนบริเวณล�ำตัว ท้อง สะโพกจะมีสีขาวหม่น
คล้ายแพนด้า ชอบกินใบไม้ หญ้า ผลไม้ ส�ำหรับลุงอู๊ดตอนนี้
ก็อายุมากพอสมควร จึงท�ำให้ไม่คอ่ ยกระฉับกระเฉงในการเดิน
มากนัก ใครยังไม่เคยเห็นลุงอูด๊ ก็ตามไปเจอกันได้ทสี่ วนสัตว์เปิด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

ค่างห้าสี เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ถูกจัดอยู่ในบัญชีแดง
ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรกั ษ์ ความพิเศษของค่างห้าสี
ก็คอื บนตัวจะมีขนถึง 5 สี ตัวและหัวมีสเี ทา หน้าผากมีสเี ทาด�ำ
ออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าเหลือง
ถือเป็นค่างทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก ชอบห้อยโหนปีนป่ายไปมาเป็นทีส่ ดุ
ใครอยากมีโอกาสได้เห็นสัตว์ป่าหายากชนิดนี้ ก็แวะเวียน
ไปพบเจอกับพวกเขาได้ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

กรมสรรพากร The Revenue Department

4. ค่างห้าสี

กันจพร อินทร์ประเสริฐ บุคลากร

English+

Thinking+

Healthy+

Sunny Day+

39

5. ลิงอุรังอุตัง (ลุงจ๊อบ)

ลุงจ๊อบ เป็นอุรังอุตังแสนขี้อาย นาน ๆ ที จะเผยโฉม
ให้ได้เห็นหน้ากัน แต่ถ้าวันไหนอารมณ์ดีก็จะออกมาโชว์ตัว
ให้เห็นนานเลยค่ะ บางทีเห็นกล้องก็มานั่งโพสต์ท่าหล่อ ๆ
ให้ถ่ายรูปกันด้วย เพราะสมัยหนุ่ม ๆ ลุงจ๊อบจะได้รับเชิญ
ไปออกรายการต่าง ๆ มากมาย เป็นดาราของเขาดินที่ใคร ๆ
ก็อยากเห็น ถ้าอยากเห็นด้วยตาตัวเอง ต้องตามไปเจอกับลุงจ๊อบ
กันที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

6. ละมั่งพันธุ์ไทย

ละมัง่ พันธุไ์ ทย หรือเรียกอีกชือ่ ว่า กวางเขาคันธนู เป็นสัตว์
อีกหนึ่งชนิดที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวเขาดิน นอกจากจะมี
รู ป ลั ก ษณ์ ที่ ส วยงามสะดุ ด ตาแล้ ว ก็ ยั ง เป็ น สั ต ว์ ป ่ า สงวน
ทีไ่ ม่มหี ลงเหลือในธรรมชาติของไทยแล้ว สามารถชมได้เฉพาะ
แค่ในสถานที่เพาะเลี้ยงอย่างสวนสัตว์เท่านั้น ใครพลาดไป
ก็ ยั ง สามารถไปเที่ ย วชมละมั่ ง พั น ธุ ์ ไ ทยฝู ง นี้ ไ ด้ ที่ ส วนสั ต ว์
อุบลราชธานี

7. เก้งเผือก (ไข่มุก)

ไข่ มุ ก เป็ น เก้ ง เผื อ กที่ สื บ สายพั น ธุ ์ ม าจากเก้ ง เผื อ ก
ที่ได้รับรายงานว่าเป็นเก้งเผือกตัวแรกของโลกที่มีชื่อว่าเพชร
เก้งเผือกไข่มุก มีลักษณะเหมือนกับเก้งปกติ คือมีขนาดล�ำตัว
ใหญ่เท่ากัน เพียงแต่จะมีขนตามล�ำตัวสั้น สีขาวปลอดทั้งตัว
มีตาสีแดง จมูกสีชมพู มีตอ่ มน�ำ้ ตาขนาดใหญ่ และแอ่งน�ำ้ ตาลึก
ไข่มุกจะพิเศษหน่อยตรงที่เป็นเก้งเผือกเพศเมีย ซึ่งจะหายาก
มาก ๆ เลย ใครที่พลาดไม่ได้เห็นไข่มุก สามารถไปชมกันได้ที่
สวนสัตว์นครราชสีมา

8. แมวน�้ำแอฟริกาใต้ (ติ๊ก)

ติ๊ ก เป็ น สั ต ว์ อี ก ตั ว ในเขาดิ น ที่ น ่ า รั ก มาก ๆ และยั ง มี
ความสามารถล้นตัว เลีย้ งลูกบอลด้วยปาก เลีย้ งตุก๊ ตาในสระน�ำ้
ด้วยปาก พอครูฝึกบอกให้ยกหางขึ้นฟ้าก็ท�ำได้แข็งแรงสุด ๆ
ยิง่ ตอนทีใ่ ห้มารับทิป ก็กระโดดลงน�ำ้ มาอย่างรวดเร็ว ถ้าอยาก
พิสูจน์ว่าติ๊กจะท�ำให้คุณหลงรักได้ไหม ตามไปชมติ๊กกันได้ที่
สวนสัตว์ขอนแก่นเลยค่ะ
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9. โคอาลา (ฟูลล่าและเวียงพิงค์)

หากอยากเห็นโคอาลาตัวเป็น ๆ ไม่ตอ้ งไปไกลถึงออสเตรเลีย
เพราะที่ประเทศไทยก็มีให้ชม โดยฟูลล่าเป็นโคอาลาเพศผู้
เกิดทีส่ วนสัตว์เวสเทิรน์ เพลน ประเทศออสเตรเลีย ส่วนเวียงพิงค์
เป็ น โคอาลาเพศเมี ย เกิ ด ที่ ส วนสั ต ว์ เ ชี ย งใหม่ โคอาลา
เป็นสัตว์ที่ขี้เซาสุด ๆ ใน 1 วันจะนอนมากถึง 20 ชั่วโมง
และตืน่ เพียงแค่ 4 ชัว่ โมง ซึง่ จะตืน่ เวลาทีอ่ ยากกินอาหารเท่านัน้
หลั ง จากนี้ ก็ แ วะไปชมความน่ า รั ก ของฟลู ล ่ า กั บ เวี ย งพิ ง ค์
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลยค่ะ

10. หมีหมา (มึน)

หมีหมา เป็นสัตว์ขวัญใจนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
สังเกตว่าช่วงเวลาทีม่ กี ารให้อาหาร นักท่องเทีย่ วต่างก็มารอชม
กันมากมายในทุกรอบ เพราะสามารถชมการให้อาหารหมีหมา
ได้อย่างใกล้ชดิ พีม่ นึ ก็มวี ธิ กี ารกินทีน่ า่ รักมาก ๆ ท�ำหน้ามึนไป
กินไป ไม่สนใจคนทีม่ องอยูเ่ ลย และกินได้ไม่มอี มิ่ ถ้าอยากรูว้ า่
พีม่ นึ จะมึนแค่ไหน ก็แวะไปหาพีม่ นึ กันได้ทสี่ วนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี

11. นกฟลามิงโก

ท่านใดทีค่ ดิ ถึงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ทีเ่ คยอยูใ่ นเขาดิน ถ้ามีโอกาสไปเทีย่ วจังหวัดต่าง ๆ ทีแ่ นะน�ำ ก็อย่าลืมแวะไปทักทาย
พวกเขากันนะคะ ถึงแม้ว่าแต่ละชนิดจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ แต่ความน่ารักและความแสบยังเหมือนเดิมแน่นอน
ที่มาข้อมูล: https://travel.kapook.com/view200390.html

กรมสรรพากร The Revenue Department

นกฟลามิงโก ถือว่าเป็นขวัญใจของทั้งเด็ก ๆ
และผู้ใหญ่ เพราะด้วยความที่มีขนสีชมพูหวาน
เวลาทีอ่ ยูร่ วมกันเป็นฝูง ก็จะมีแต่สชี มพูละลานตา
ถ่ า ยรู ป มุ ม ไหนก็ ส วยน่ า รั ก โดนใจ และยั ง มี
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่น่าเอ็นดู ก็คือเวลาหลับ
จะยื น หลั บ ด้ ว ยขาเดี ย ว เก็ บ คอม้ ว นลงชิ ด อก
อย่ า งสง่ า งาม ตามไปหาฟลามิ ง โกกั น ต่ อ ที่
สวนสัตว์อุบลราชธานีได้เลย

กันจพร อินทร์ประเสริฐ บุคลากร
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กรมสรรพากร
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90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
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