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บ.ก. ทักทาย
เวียนมาถึงเทศกาลแห่งความรักอีกครัง้ กับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี
Valentine’s Day หรือวันแห่งความรัก เป็นธรรมเนียมทีค่ นส่วนใหญ่ทวั่ โลก
ยกให้เป็นช่วงของวันเวลาดี ๆ ในการแสดงความรักที่มีต่อกัน โดยยังมี
วันส�ำคัญอีกหลายวันในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีความหมายต่างวาระกันไป
อย่างวันส�ำคัญทีเ่ ป็นวันนักประดิษฐ์ซงึ่ จะตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี
เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ
ที่ผิวน�้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน�้ำ หรือที่เรารู้จักกันว่า กังหันชัยพัฒนา
ที่สามารถใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองเรา โดยวันนี้ยังถือเป็น
วันเกษตรแห่งชาติ เพื่อร�ำลึกถึงความส�ำคัญของเกษตรกรรมไทย และ
ยั ง ถื อ เป็ น วั น พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ โลก ซึ่ ง เป็ น วั น ส� ำ คั ญ ในการตระหนั ก ถึ ง การ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในวันเดียวกันนี้อีกด้วย
ส่วนวันส�ำคัญในทางราชการสรรพากรกับในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือ
เป็นเดือนทีม่ กี ำ� หนดการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ส�ำหรับ
ผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยแล้วค่ะ เพราะแน่นอนที่สุดว่า การยื่นภาษี
ถู ก ต้ อ งตามก� ำ หนดจะถื อ ว่ า ไม่ มี ค วามผิ ด แล้ ว ยั ง จะไม่ ต ้ อ งถู ก ปรั บ
ไม่ต้องมีโทษใด ๆ อีกด้วยค่ะ
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RD Society

อธิบดีฯ เปิดสัมมนา “การเข้าร่วม OECD
Inclusive Framework on BEPS
ของประเทศไทย”
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็น
ประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเข้าร่วม OECD
Inclusive Framework on BEPS ของประเทศไทย”
เพือ่ ท�ำความเข้าใจแนวทางด�ำเนินการของกรมสรรพากร
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึง
การจัดเก็บภาษีอากรของไทยมีความโปร่งใสและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

สัมมนา "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"
นางสาวพัดชา พงศ์กรี ติยตุ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา หัวข้อ "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt" ให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่ใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร
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กรมสรรพากรประชุมหารือแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาเรื่ อ งภาษี เ งิ น ได้ ข องเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนม
นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากร
กับคณะท�ำงานเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดาของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม เกีย่ วกับ
การหักค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629)
พ.ศ. 2560 ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร

อบรม “เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะส�ำหรับ TA”
นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เจาะลึก
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะส� ำ หรั บ TA”
ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร
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กรมสรรพากรเปิดโครงการน�ำร่องระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่
จังหวัดน่าน
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร
รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี เป็นประธานในพิธเี ปิด “โครงการน�ำร่อง
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)” เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่หน่วยรับบริจาคไม่ต้องออกเอกสาร
และผู้บริจาคไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้แสดงต่อ
เจ้าหน้าทีส่ รรพากร ช่วยให้ผบู้ ริจาคได้รบั ภาษีคนื เร็วขึน้
โดยมีศาสนสถานและสถานศึกษาในท้องที่จังหวัดน่าน
สมัครใจเป็น “หน่วยรับบริจาคต้นแบบ” จ�ำนวน 39 แห่ง
และจะขยายการใช้งานระบบนีใ้ ห้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ต่อไป ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

โฆษกกรมสรรพากรร่ ว มแถลงข่ า ว
มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากรรักษาการ
ในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ร่วมแถลงข่าวมาตรการภาษี
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ณ กระทรวงการคลัง ดังนี้
1. มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นกั ลงทุนทีล่ งทุน
ในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)
2. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม
3. มาตรการภาษี เ พื่ อ บรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับขึน้ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่

กรมสรรพากร The Revenue Department
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
ครั้งที่ 2/2561
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร
รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์
การจั ด เก็ บ ภาษี เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
ครั้ ง ที่ 2/2561 โดยมี น ายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอภิศกั ดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4
กระทรวงการคลัง

สัมมนา “e-Tax Invoice &
e-Receipt สู่ Thailand 4.0”
นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรือ่ ง “e-Tax Invoice &
e-Receipt สู ่ Thailand 4.0” เพื่ อ เสริมสร้าง
ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบการช� ำ ระเงิ น
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) และการจั ด ท� ำ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ประกอบการ
เ พื่ อ ส า ม า ร ถ น� ำ ไ ป ป ฏิ บั ติ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง
ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

กรมสรรพากรร่วมกับ KTB และ KBank
เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ บ ริ ก ารช� ำ ระภาษี อ ากร
ผ่านเครื่อง EDC
นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร
เป็ น ผู ้ แ ทนกรมสรรพากรลงนามบั น ทึ ก ความตกลง
การให้บริการใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
ในการช�ำระภาษีอากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) โดยนายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ ผู ้ บ ริ ห ารกลุ ่ ม ราชการสั ม พั น ธ์ และ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย นายอมร
สุวจิตตานนท์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีผบู้ ริหารของ
ทัง้ สามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพระอุเทน 2
กรมสรรพากร
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ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในการยกระดับความยากในการประกอบธุรกิจให้ง่ายขึ้น ส�ำหรับ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและควบคุมการขนส่ง
สินค้าขาออก ด้วยระบบตูค
้ อนเทนเนอร์ผา่ นท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ ด้วยการบูรณาการระบบ
การท�ำงานของ 2 หน่วยงาน ร่วมมือประสานงานกันระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ณ จุดเดียว โดยน�ำระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบ (National Single Window : NSW) เพื่อลดเอกสาร ลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดความ
ผิดพลาด ลดปัญหาการจราจร และสามารถลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ รวมทั้งร่วมกันผลักดันการน�ำระบบ IT เข้ามาใช้ในการอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า
เพื่ อ รองรั บ นโยบาย Thailand 4.0 เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มก้ า วไปสู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ตามนโยบาย
Digital Economy ให้ประสบความส�ำเร็จ
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ระบบ e-Matching เป็นการ

พัฒนาระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้าย
สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching)
ผ่าน NSW โดยน�ำมาใช้กบั ท่าเรือขนาดใหญ่
ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ลดจ� ำ นวนเอกสาร
ลดระยะเวลาการให้บริการ อันเป็นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ กั บ
ประเทศ

จากเดิม ผูส้ ง่ ออกส่งข้อมูลใบก�ำกับการขนย้าย

สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบกรมศุลกากร
และพิมพ์ใบก�ำกับการขนย้ายให้แก่พนักงานขับรถ
บรรทุกตู้สินค้าน�ำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
และเจ้าหน้าที่ท่าเรือที่ประจ�ำอยู่สถานีตรวจสอบ
เพื่อท�ำการ Matching ใบก�ำกับการขนย้ายตู้สินค้า
ที่จะผ่านเข้าท่าเรือ

กรมสรรพากร The Revenue Department
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ดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการผ่านสถานีตรวจสอบของ
ท่าเรือ (Main Gate) อันจะเป็นการส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ
โดยรวมที่จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลา
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สืบเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
การบริการในเรือ่ ง Doing Business ความสะดวกทาง
การค้าระหว่างประเทศให้การปฏิบตั งิ านระหว่างหน่วยงาน
มีการเชือ่ มโยงและใช้ขอ้ มูลร่วมกันด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวกทาง
การค้าให้กบั ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อีกทัง้ ยังมี
ส่วนสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor) หรือ “EEC” ทีม่ เี ป้าหมาย
ยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น
“World-Class Economic Zone” อีกด้วย
การน� ำ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้
นอกจากลดขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ แล้ ว ยั ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
และอนาคตด้วย

มาเป็น ระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้า

ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Matching ผู้ส่งออก ส่งข้อมูล
ใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสูร่ ะบบ
กรมศุลกากร โดยไม่ตอ้ งพิมพ์เอกสารใบก�ำกับเพือ่ น�ำมา
ยื่ น ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ สถานี ต รวจสอบสิ น ค้ า
โดยเมื่อพนักงานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มายัง
สถานีตรวจสอบสินค้า ณ ท่าส่งออก ท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักตูส้ นิ ค้า
เจ้าหน้าทีท่ า่ เรือจะท�ำการบันทึกหมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์
เข้าสู่ระบบ หากข้อมูลตรงกับข้อมูลใบก�ำกับการขนย้าย
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับกรมศุลกากร ผ่านระบบการเชือ่ มโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window :
NSW) ระบบจะตั ด บั ญ ชี ใ บก� ำ กั บ การขนย้ า ยสิ น ค้ า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) โดยอัตโนมัติ ซึง่ ระบบ
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Feature

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

สังคมไร้เงินสด...
ร้านธงฟ้ากับภาษี
ปัจจุบันเราคงได้ยินค�ำว่า “สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)” กัน
อย่างหนาหู ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ ได้แก่
สวีเดน เบลเยี่ยม สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ฯลฯ ส่วนประเทศเราส่วนใหญ่ก็เริ่ม
ไม่ค่อยพกเงินสด แต่จะหันมาพกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแทน หรือ
แม้กระทั่งร้านค้าบางร้านตามท้องตลาดก็มีการรับช�ำระเงินผ่านบัตร
มากขึ้น จึงเห็นได้ว่าเราทุกคนก�ำลังจะเข้าสู่โลกของสังคมไร้เงินสดกัน
ในไม่ชา้ นีแ้ ล้ว ส่วนใครทีก
่ ำ� ลังสนใจว่าสังคมไร้เงินสดคืออะไร และดีอย่างไร
เรามาท�ำความรู้จักและติดตามดูกันค่ะ

Cashless Society คือ แนวคิดสังคมไม่ใช้เงินสด โดยในอนาคตความส�ำคัญของเงินสดจะลดน้อยลง

และจะถูกแทนทีโ่ ดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการท�ำธุรกรรมทางการเงินแทน ไม่วา่ จะขึน้ รถเมล์
ซือ้ น�ำ้ ดืม่ จากร้านสะดวกซือ้ หรือแม้กระทัง่ การบริจาคก็มกี ารวาง QR Code ไว้ รวมไปถึงการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking บัตรเครดิต และบัตรเดบิตด้วย

กรมสรรพากร The Revenue Department

ข้อดี

• สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้น

ช่วยผลักดันการใช้จ่ายและเพิ่มช่องทาง
การท�ำธุรกิจ ซึง่ จะท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
เศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศ
จากการลดต้นทุนที่มาจากธุรกรรมเงินสด
ลดความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินสด
และลดภาระด้านเอกสารในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน
ลดต้นทุนจากการพิมพ์เงิน ปั๊มเหรียญ
รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น

•
•
•
•

ในส่วนของกระทรวงการคลังได้เดินหน้าสนับสนุน
นโยบาย National e-Payment ของรั ฐ บาลเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศสู ่ Thailand 4.0 ด้ ว ยการเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ในการลดการใช้เงินสด มุ่งสู่สังคม
ไร้เงินสด เพือ่ ให้ยทุ ธศาสตร์ชาติสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยทีผ่ า่ นมา
ได้มคี วามคืบหน้าในการติดตัง้ เครือ่ งรูดบัตรหรือเครือ่ งรับ
ช�ำระบัตรหรือที่เรียกว่าเครื่องอีดีซีให้กับร้านค้าต่าง ๆ
ในชุมชนหรือที่เรียกว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐไปแล้วกว่า
10,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่เป็นผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่ง
นอกจากผูม้ รี ายได้นอ้ ยจะได้รบั การช่วยเหลือจากภาครัฐ
ในเรื่องค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนแล้ว
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ข้อเสีย

• อาจท�ำให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเกินจ�ำเป็น

เพราะมีความสะดวกสบายในการจับจ่าย
ใช้สอย และอาจท�ำให้ประสบปัญหาการ
ออมเงิน และเพิ่มภาระหนี้สินได้
มี ค วามเสี่ ย งจากการท� ำ มื อ ถื อ หาย
เหมือนกับท�ำเงินหายทั้งบัญชี
สูญเสียความเป็นส่วนตัวในธุรกรรม
ทางการเงิ น อั น เนื่ อ งมาจากความ
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของธนาคาร
และรัฐบาล

•
•

ร้ า นค้ า ธงฟ้ า เองก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ใ นการมี ย อดขาย
เพิม่ มากขึน้ มีกำ� ไรมากขึน้ ท�ำให้มที นุ หมุนเวียนในกิจการ
ดีขนึ้ และยังได้รบั ความสะดวกไม่ตอ้ งคอยพะวงเรือ่ งการ
เก็บรักษาเงินสดให้ยุ่งยากอีกต่างหากด้วย
ส�ำหรับเสียงสะท้อนบางมุมทีม่ องว่า ร้านค้าธงฟ้าอาจจะ
ถูกเรียกเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจนัน้ เรามาดูรายละเอียด
เกีย่ วกับภาษีทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นเกร็ดความรูแ้ ละเพือ่ จะ
ได้คลายกังวลกับเรือ่ งภาษีกนั สักหน่อยดีกว่า ซึง่ รูปแบบ
ของการประกอบธุรกิจร้านธงฟ้าจะมีทงั้ ในรูปของบุคคล
ธรรมดาและนิตบิ คุ คล ซึง่ จะมีภาษีทเี่ กีย่ วข้องอะไรบ้างนัน้
ขึ้นอยู่กับธุรกรรมและรายได้ของกิจการ แต่โดยทั่วไป
แล้วจะมีดังนี้
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง

รายการช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ส�ำหรับเงินได้ในเดือน
มกราคม-มิถุนายน
ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไป ส�ำหรับเงินได้
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม โดยน�ำภาษีที่จ่ายครั้งแรกมาหักออกจาก
ภาษีที่ค�ำนวณได้ในครั้งที่ 2 นี้ด้วย
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ซึง่ ผูม้ เี งินได้มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบแสดงรายการ
ช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับตัง้ แต่วนั ครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลา
บัญชี
ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี โดยน�ำภาษีทจี่ า่ ยในครึง่ รอบระยะเวลาบัญชีแรกมาหักออกจาก
ภาษีที่ค�ำนวณได้เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ก็ต้อง
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน โดยมีหน้าที่
ดังนี้
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบก�ำกับภาษีให้แก่ลูกค้า โดย
สามารถใช้เครือ่ งบันทึกเงินสด (Cash register) ทีอ่ อกใบก�ำกับภาษี/
ใบเสร็จรับเงินได้
จัดท�ำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

•
•
•
•

•
•

ส่วนเรือ่ งการเสียภาษีกจ็ ะคิดจากฐานภาษีของแต่ละประเภท ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของกิจการ หากเป็นบุคคลธรรมดา
ก็จะมีวิธีค�ำนวณภาษี โดยน�ำรายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายให้สิทธิได้เต็มที่แล้ว
ถึงจะน�ำเงินได้สทุ ธิ หรือพูดง่าย ๆ ว่าก�ำไรทีไ่ ด้จริง ๆ ไปค�ำนวณภาษี หากเงินได้ถงึ เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดต้องเสียภาษีกเ็ สีย
หากไม่ถงึ ก็ไม่ตอ้ งเสียภาษีแต่อย่างใด หากเป็นกรณีในรูปของนิตบิ คุ คล หากมีรายได้เพิม่ ขึน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เพราะหากเป็นในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็สามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการ เช่น เงินเดือน ค่ารับรอง ค่าท�ำบัญชี หรือค่าสอบบัญชี มาหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย และ
หากปีใดขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี แล้วยังน�ำผลขาดทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อีก 5 ปีอีกด้วย หรือหากในกรณีที่เป็น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ในส่วนของภาษีกไ็ ม่ได้นา่ กลัวแต่อย่างใด แถมยังมีโอกาสได้เงินทุนหมุนเวียน
จากภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีไ่ ด้รบั คืนมาอีกด้วย ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักงานสรรพากรทุกแห่ง
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 ค่ะ
ที่มาข้อมูล:
https://finance.rabbit.co.th/blog/cashless-society
https://www.scbeic.com/th/detail/product/2602
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จ่ายภาษียังไง?
เมื่อออกจากงาน

(ตอนที่1)

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย
่ นไป ท�ำให้หลายคนอาจต้องเปลีย
่ นวิถช
ี วี ต
ิ จากการท�ำงานประจ�ำ
รับเงินเดือนมาเป็นนายตัวเอง มีการลาออกจากงานประจ�ำ เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น
หรือบ้างมีการปรับลดขนาดองค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยการเลิกจ้าง ให้พนักงานสมัครใจลาออก
หรือให้เกษียณก่อนก�ำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้ที่ได้รับเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน
มีหน้าทีจ
่ ะต้องน�ำเงินได้ทไี่ ด้รบ
ั มายืน
่ แบบแสดงรายการภาษี แต่จะเสียภาษีหรือได้รบ
ั ยกเว้นเงินได้ในการ
ค�ำนวณภาษีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสาเหตุการออกจากงานเป็นกรณีไป ในที่นี้เรามาท�ำความรู้จักกับเงินได้
เพราะเหตุออกจากงาน และเอกสารทีจ
่ ะต้องเตรียมไว้สำ� หรับใช้ในการค�ำนวณภาษีและยืน
่ แบบแสดงรายการ
รวมทั้งวิธีในการค�ำนวณภาษีเมื่อต้องออกจากงานกันค่ะ
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เงินได้ออกจากงาน หรือเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามประมวล
รัษฎากรถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) และ (2) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับที่ 45) ดังนี้
(ก) เงินได้ทคี่ ำ� นวณตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารเช่นเดียวกับวิธกี ารค�ำนวณบ�ำเหน็จตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
(ข) เงินทีจ่ า่ ยจากกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ หรือกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
(ค) เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
(ง) เงินได้พงึ ประเมินทีจ่ า่ ยให้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงานทีม่ วี ธิ กี ารค�ำนวณแตกต่างไปจาก
วิธกี ารตาม (ก)
โดยมีเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้
เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี									 รายละเอียด
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 		

เป็นไปตามเงื่อนไข โดยยกเว้นไม่เกินค่าจ้าง
300 วันสุดท้าย และไม่เกิน 300,000 บาท

เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ าก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ยกเว้น กรณี ตาย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ
ออกจากงาน เมื่ออายุ 55 ปี หรือคงเงิน
หรือผลประโยชน์ไว้

เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ

ยกเว้นไม่เกิน 15 เท่า ของบ�ำนาญรายเดือน
ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ

ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

เอกสารประกอบการค�ำนวณภาษีเมื่อออกจากงาน
(1) หนังสือแจ้งเหตุออกจากงาน เป็นหนังสือหรือเอกสารทีร่ ะบุสาเหตุการออกจากงาน เช่น เลิกจ้าง
เนือ่ งจากลดขนาดองค์กร สิน้ สุดสัญญาจ้าง หรืออืน่ ๆ ถือเป็นเอกสารส�ำคัญ ส�ำหรับคนทีไ่ ด้รบั เงินชดเชย
ตามกฎหมาย เพราะจะต้องน�ำไปใช้เพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินชดเชยตามมาตรา 118
แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่ โดยกรณีที่จะได้รับยกเว้นเงินชดเชยตามกฎหมาย ต้องเป็นการ
ให้ออกจากงานด้วยความไม่สมัครใจ (ไม่รวมถึงค่าชดเชยทีล่ กู จ้างหรือพนักงานได้รบั เพราะเกษียณอายุ
หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งไม่ได้รับยกเว้น)
(2) หนังสือรับรองระยะเวลาการท�ำงาน ระบุวันที่เริ่มท�ำงาน ถึงวันสุดท้ายที่ท�ำงาน หรือจ�ำนวนปี
ที่ท�ำงานก่อนที่จะออกจากงาน ในส่วนนี้ส�ำหรับผู้มีอายุงานเกิน 5 ปี จ�ำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อใช้สิทธิ
ในการแยกค�ำนวณภาษีดว้ ยใบแนบแบบแสดงรายการกรณีออกจากงาน (ส�ำหรับ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91)
ซึ่งจะแยกค�ำนวณค่าใช้จ่าย และภาษีแยกต่างหากจากเงินเดือน
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(3) หนังสือรับรองเงินเดือน 12 เดือนสุดท้าย โดยระบุเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน ส�ำหรับคนที่ได้รับเงินชดเชย
ตามกฎหมาย หรือผูม้ เี งินได้ทใี่ ช้สทิ ธิแยกค�ำนวณภาษีดว้ ยใบแนบฯ กรณีเลือกไม่นำ� ไปรวมค�ำนวณภาษีกบั เงินได้อนื่
(4) หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีออกจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หรือกรณีคงกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพไว้ ต้องมีหลักฐานการคงกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไว้ ส�ำหรับเรื่องกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กรณีได้รับยกเว้น
ต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส�ำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
(5) หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีเป็นเงินได้พึงประเมินที่จ่ายครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
ที่มีวิธีการค�ำนวณแตกต่างไปจากวิธีการตาม (ก) ซึ่งแต่ละบริษัทหรือองค์กรอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกัน อาจจะมี
การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินได้ตัวนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละบริษัทและองค์กร
(6) หนังสือรับรองภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย (50 ทวิ) กรณีเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เป็นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40 (1) หรือ (2) ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 11 ค่าชดเชย มาตราที่ 118-122
ซึง่ ต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามเงือ่ นไข และได้รบั ยกเว้นเงินได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 พ.ศ. 2509 ข้อ 2 (51) หรือไม่

หมายเหตุ
1 เอกสารตาม (1) - (3) ไม่มรี ปู แบบตายตัว ขึน้ อยูก่ บั แต่ละบริษทั หรือองค์กรผูอ้ อกหนังสือ
หรือหลักฐาน และอาจรวมอยูใ่ นหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ โดยต้องระบุขอ้ ความมาให้ครบถ้วน
2 เอกสารประกอบการออกจากงาน อาจไม่ได้ใช้เอกสารทุกข้อที่กล่าวถึง เนื่องจากการ
ออกจากงานของแต่ละคนมีสาเหตุต่างกันไป
3 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะ
เหตุออกจากงานทัง้ 4 ประเภท บริษทั หรือองค์กร สามารถออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(50 ทวิ) มาใบเดียวกับเงินได้ทั้งปี เพียงแต่ระบุแยกประเภทเงินได้ให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้
เจ้าหน้าทีเ่ ห็นจ�ำนวนเงิน หรือจะแยกหนังสือรับรองภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย (50 ทวิ) มาอย่างละฉบับ
เลยก็ได้
สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับท่านทีต่ อ้ งออกจากงาน และได้รบั เงินได้จา่ ยครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงาน คือการขอหนังสือ
เป็นหลักฐานจากนายจ้าง และเก็บรักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับใช้ประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีให้ครบถ้วน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงได้รับและตัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย ส�ำหรับในฉบับหน้า
มาดูวธิ กี ารค�ำนวณภาษีเงินได้ในการออกจากงานว่ามีหลักการในการค�ำนวณภาษีในกรณีนอี้ ย่างไรบ้างกันต่อค่ะ
ที่มาข้อมูล:
http://www.rd.go.th/publish/3213.0.html
http://www.rd.go.th/publish/32228.0.html
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Story Sharing

ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

เพิ่มการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เป็นการส่งเสริมการเข้า
ถึงบริการทางการเงิน บูรณาการระบบสวัสดิการสังคม รวมถึงส่งเสริม
การใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วน โดยมีโครงการ
ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกระจายอุปกรณ์รับช�ำระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ รองรั บ การช� ำ ระเงิ น ด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่จะผลักดันให้ประชาชน เปลี่ยน
พฤติกรรมจากการใช้เงินสด ไปสู่การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
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มาตรการทางด้าน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1 รายจ่ า ยที่ ไ ด้ จ ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น ในอุ ป กรณ์ รั บ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่เรียกเก็บค่าเช่า
อุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากผูร้ บั ช�ำระเงิน
ผ่านอุปกรณ์และต้องเป็นการใช้สิทธิในรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ที่ จ ่ า ยไปทั้ ง จ� ำ นวน สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ จ� ำ นวน
ร้อยละ 100 ของรายจ่าย
2 รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า
(Merchant Discount Rate : MDR) จากการรั บ
ช�ำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้
จ�ำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่าย

กรมสรรพากรได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงได้
มีการออกมาตรการทางด้านภาษีเงินได้ สามารถค�ำนวณ
เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า ส�ำหรับรายจ่ายทีเ่ กีย่ วกับ
การช�ำระเงินผ่านอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ดังนี้

นิติบุคคลที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์รายจ่ายเพื่อ
การลงทุนในอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ นิตบิ คุ คล SMEs หมายถึง นิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ ช�ำระแล้ว
ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ทีใ่ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ และมีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
แต่หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และต่อมาไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิที่
จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสิน้ สุดลง และบริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องน�ำเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไปแล้ว ไปรวมเป็นรายได้ในการ
ค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ได้ใช้สิทธิไปแล้ว เว้นแต่กรณีที่ทรัพย์สินถูกท�ำลาย
สูญหาย หรือสิ้นสภาพ

20

มาตรการทางด้าน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คุณสมบัติของเครื่อง EDC
ต้องมีลักษณะ
( 1 ) เป็ น อุ ป กรณ์ รั บ ชํ า ระเงิ น ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามโครงการลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ
การรั บ รองจากคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
หรื อ ผู ้ ที่ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า วมอบหมาย
และได้ใช้จริงในโครงการดังกล่าว
(2) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
(3) เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ หั ก ค่ า สึ ก หรอและ
ค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ได้ตามมาตรา 65 ทวิ (2)
แห่งประมวลรัษฎากร และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4) ต้องมีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ ยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ ถูกทําลาย สูญหาย
หรือสิ้นสภาพ
(5) ไม่เป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ตาม
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(6) ไม่เป็นทรัพย์สินที่นําไปใช้ในกิจการ
ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมส่วนลด
ร้านค้า (Merchant Discount Rate : MDR)
จากการรับช�ำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์
รั บ ช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ด้ จ ่ า ยตั้ ง แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ส� ำ หรั บ บุ ค คลธรรมดาที่ ป ระกอบกิ จ การ
ร้ า นค้ า สามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ร ายจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า MDR จะต้องมีลกั ษณะ
1 ต้องเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5-8
2 ต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดา โดยน�ำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ไปค� ำ นวณหั ก จากเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น หลั ง จาก
หักค่าใช้จ่าย
3 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที่ก่อให้เกิด
เงินได้พึงประเมินนั้น ๆ
4 ต้ อ งเลื อ กหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามความจ� ำ เป็ น
และสมควรเท่านั้น

มาตรการทางภาษีเงินได้ดังกล่าวข้างต้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจในประเทศระยะยาวแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชําระเงิน
แทนเงินสดในอนาคตอีกด้วย
อ้างอิง:
http://www.dbd.go.th/download/article/article_20170404150222.pdf
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc640.pdf
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ประกันสุขภาพ...

ค่าลดหย่อนน้องใหม่

ค่าเบีย
้ ประกันสุขภาพเป็นค่าลดหย่อนน้องใหม่ทค
ี่ ณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเห็นชอบตามทีก
่ ระทรวงการคลัง
เสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยให้น�ำค่าใช้จ่ายส�ำหรับการประกันสุขภาพ
ของผู้ที่มีเงินได้มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อ
รวมค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต จะต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ
ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ในที่นี้เรามาท�ำความรู้จักกับค่าลดหย่อนน้องใหม่กัน
ดีกว่าค่ะ
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การประกันสุขภาพที่สามารถน�ำมาใช้ในการลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�ำปี 2560 หมายถึง
1 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
2 การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสีย
อวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
3 การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
4 การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
เบีย้ ประกันสุขภาพ เมือ่ น�ำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดารวมกับเบีย้ ประกันชีวติ แล้วต้องไม่เกิน
100,000 บาทต่อปี ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์หลัก
ที่ยังไม่เต็ม 100,000 บาท เพราะสามารถน�ำเบี้ยประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่รัฐบาลให้
หักลดหย่อนได้ 15,000 บาท มารวมได้

ส�ำหรับในปีภาษี 2560 การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ผู้มีเงินได้ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรอง
จากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องมีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1 ชือ่ นามสกุล และเลขประจ�ำตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย

ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันจากเงินได้นั้น
2 ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้รับประกันภัย
3 จ�ำนวนเบี้ยประกันภัย ส�ำหรับการประกันสุขภาพ
4 จ�ำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

การน� ำ เบี้ ย ประกั น สุ ข ภาพมาใช้ ใ นการ
ลดหย่อนภาษีได้นี้ นอกจากจะช่วยให้ผทู้ มี่ ี
รายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถ
ซือ้ ประกันสุขภาพเพือ่ ดูแลสุขภาพมากขึน้
แล้ว ยั ง มี ส ่ ว นท� ำ ให้ รั ฐ ลดงบประมาณ
ในส่ ว นของการรั ก ษาพยาบาลได้ โ ดย
ไม่เสียประโยชน์ โดยประกันสุขภาพจะให้
ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

• ค่ารักษาพยาบาลกรณีผปู้ ว่ ยใน กรณีตอ้ งรักษาตัว

ในโรงพยาบาล
• ค่าผ่าตัด
• ค่าดูแลโดยแพทย์ หรือค่าแพทย์เยี่ยมไข้
• ค่ารักษาพยาบาล กรณีผปู้ ว่ ยนอก ซึง่ ผูท้ ำ� ประกัน
ไม่ต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาล

หากมองว่าความคุ้มครองตามมาตรฐานทั่วไปอาจจะไม่เพียงพอกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น ค่ารักษาฟัน ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การคลอดบุตร เป็นต้น
โดยเงื่อนไขและวงเงินความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพและบริษัทประกันภัยเป็นหลัก
การอนุมัติให้น�ำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีครั้งนี้ คาดว่านอกจากจะท�ำให้เกิดความตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการวางแผนสุขภาพแล้ว ยังช่วยลดภาระเรือ่ งค่ารักษาพยาบาล ช่วยคลายกังวล ท�ำให้ไม่ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินและยังช่วยให้ผู้เอาประกันมีความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีอีกด้วย
ที่มาข้อมูล:
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)
• นิตยสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนตุลาคม 2560
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ส�ำนักงานบัญชี...
สู่ที่ปรึกษาธุรกิจ

นักธุรกิจหลายท่านคงทราบดีวา่ หัวใจหลักของธุรกิจคือการท�ำบัญชี เพราะการประกอบธุรกิจทุกแห่ง
ต้องมีระบบและมีการท�ำบัญชี เพื่อควบคุมสภาพกิจการและรายงานผลการด�ำเนินงานของกิจการ
และเป็นส่วนใหญ่ในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กหน่อยที่มักจะเลือกใช้ส�ำนักงานบัญชีดูแลหรือท�ำ
บัญชีให้ หรือในธุรกิจทีม
่ ข
ี นาดใหญ่กม
็ จ
ี ำ� นวนไม่นอ
้ ยเลยทีม
่ ก
ั จะมีฝา่ ยบัญชีดแู ลจัดการเรือ
่ งบัญชีของ
กิจการเองโดยตรง
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การส่งเสริมให้สำ� นักงานบัญชีซงึ่ ถือเป็นตัวแทนผูป้ ระกอบธุรกิจ มีคณ
ุ ภาพเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ และปฏิบตั หิ น้าทีท่ าง
ภาษีอากรได้มมี าตรฐานทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ สามารถน�ำไปแนะน�ำผูป้ ระกอบการหรือลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ
ของตนให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเช่นเดียวกันด้วยนั้น จึงจะเกิดเป็นผลประโยชน์อย่างแท้จริงกับทุกฝ่าย กรมสรรพากร
จึงพร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาส�ำนักงานบัญชีไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร
ภายใต้แนวคิด ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร เพื่อพร้อมกันเดินหน้าไปสู่ยุคแห่งความถูกต้องได้ต่อไป ในการนี้
จึงได้เชิญส�ำนักงานบัญชีมาร่วมรับฟังและท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ทิ างภาษี รวมทัง้ มาตรการทางภาษี
ซึ่งมีประเด็นที่กรมสรรพากรจะด�ำเนินการในปี 2561
แนวคิด ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร ประกอบด้วย
แนวทางปฏิบัติทางภาษีที่ส�ำนักงานบัญชีต้องด�ำเนินการ ดังนี้

แนวคิดใหม่

“ก้าวไปด้วยกัน”

จัดท�ำบัญชีและภาษีให้แก่
ผู้ประกอบการอย่างมีมาตรฐาน

ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
(Pre-Audit)

ให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชี
และภาษีอย่างถูกต้อง

											
การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่ถูกต้องของส�ำนักงานบัญชีเอง และการปฏิบัติหน้าที่ทาง
ภาษีของส�ำนักงานบัญชีต่อผู้ประกอบการหรือต่อลูกค้าของส�ำนักงานบัญชี ต่างมีแนวทางปฏิบัติประกอบไปด้วย
การจัดท�ำเอกสารทางบัญชีให้ถกู ต้อง การแสดงรายได้และรายจ่ายทีส่ อดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง การจัดท�ำงบการเงิน
ทีถ่ กู ต้อง รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปในทางทีถ่ กู ต้องด้วย ซึง่ แนวทางเหล่านีจ้ ะเป็นเครือ่ งป้องกัน
ความผิดพลาดทางภาษีอากรไม่ให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญที่กรมสรรพากรจะด�ำเนินการในปี 2561
ในส่วนของมาตรการทางภาษี ประกอบด้วย

1

มาตรการผู้ประกอบการจดแจ้งตามพระราชก�ำหนด ด�ำเนินการกรณีผู้ประกอบการจดแจ้ง
ที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

2

มาตรการสนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการจากบุ ค คลธรรมดาเป็ น นิ ติ บุ ค คล ด� ำ เนิ น การแนะน� ำ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา เพือ่ ให้ทราบข้อดี ข้อเสีย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
จากการเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล โดยเริ่มต้นด�ำเนินการกับกิจการร้านทอง ฯลฯ

3

มาตรการจัดสถานะผู้ประกอบการ ด�ำเนินการจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามสถานะ และก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีอากรที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

4

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน จัดท�ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อให้ด�ำเนินการ
ขออนุ มั ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง และแสดงรายได้ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
กับสภาพข้อเท็จจริง

5

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการ e-Commerce รวบรวมข้อมูล
และด�ำเนินการกับผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการทาง e-Commerce

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงขอเชิญชวนส�ำนักงานบัญชีร่วมสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษี และ
ร่วมเดินหน้าก้าวไปสู่ยุคแห่งความถูกต้องพร้อมกันทุกฝ่าย รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมาตรการภาษีใหม่เพื่อพัฒนา
ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าได้เป็นผลดียิ่งขึ้น
ต่อไปด้วยกัน...ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร
ที่มาข้อมูล:
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news10_2561.pdf
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มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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รวมสิทธิลดหย่อน
เมื่อถึงเวลายื่นภาษีปี ’60
(EP.2)

จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ได้ น� ำ เสนอรายการหั ก ลดหย่ อ นในกลุ ่ ม ของสิ ท ธิ
ลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว และกลุ่มรายการหักลดหย่อนค่าประกัน
เงิ น ออมและเงิ น ลงทุ น ไปแล้ ว ส� ำ หรั บ ฉบั บ นี้ ม าต่ อ กั น ที่ ก ลุ ่ ม รายการ
หั ก ลดหย่ อ นเงิ น บริ จ าค และกลุ ่ ม รายการหั ก ค่ า ลดหย่ อ นเกี่ ย วกั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมทั้ ง กลุ ่ ม รายการหั ก ค่ า ลดหย่ อ นตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐกันต่อเลยค่ะว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
อะไรบ้าง แล้วจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
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16 ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จา่ ยและค่าลดหย่อนอย่างอืน่ ก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค เช่น หากเรา
บริจาคเงินให้สถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด 1,000 บาท ก็จะสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า คือ 2,000 บาท
17 ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจ�ำนวนที่
จ่ายจริง แต่เมือ่ รวมกับยกเว้นค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จา่ ย
และค่าลดหย่อนอย่างอืน่ ก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค ได้แก่
เงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์
เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ส่งเสริมการอ่าน
เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รบั สิทธิประโยชน์
เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบ�ำบัด แก้ไข ฟืน้ ฟู สงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนของสถานพินจิ คุม้ ครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชนในกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุตธิ รรม
เงินบริจาคเพือ่ สนับสนุนการกีฬา (ตามรายชือ่ หน่วยงานทีใ่ ช้สทิ ธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคได้)
เงินบริจาคเข้ากองทุนยุตธิ รรม (รอกฎหมายประกาศ) เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี การขอปล่อย
ชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน เพือ่ สงเคราะห์
ผูเ้ ดือดร้อน ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียม
18 ลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนได้อกี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จา่ ย
และค่าลดหย่อนอย่างอืน่
19 ลดหย่อนเงินบริจาคช่วยเหลือน�้ำท่วมภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดหย่อนภาษี
ได้ 1.5 เท่า สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน หากเข้าเงือ่ นไขว่า
(1) เป็นการบริจาคช่วยเหลือเหตุนำ�้ ท่วมภาคใต้ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
     	(2) เป็นการบริจาคช่วยเหลือเหตุนำ�้ ท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560
(ตามประกาศขยายระยะเวลาบริจาคของกรมสรรพากร)   
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กลุ่มรายการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
20 ลดหย่อนค่าซ่อมแซมบ้านและรถที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถน� ำ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
จากการซ่อมบ้านและรถยนต์ที่เสียหายจากน�้ำท่วมมายื่นลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีนำ�้ ท่วมภาคใต้ ช่วงต้นปี 2560 โดยต้องมีการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กรณีซอ่ มบ้าน สามารถน�ำเงินทีจ่ า่ ยเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ได้รบั
ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มาลดหย่อนภาษีได้
ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
กรณีซอ่ มรถ สามารถน�ำเงินทีจ่ า่ ยเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรือสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกในรถ ซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
มาลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
(2) กรณีนำ�้ ท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต้องเป็นการใช้จา่ ยเพือ
่ ซ่อมแซมในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 31 ธันวาคม 2560
กรณีซอ่ มบ้าน สามารถน�ำเงินทีจ่ า่ ยเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ได้รบั
ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
กรณีซอ่ มรถ สามารถน�ำเงินทีจ่ า่ ยเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในรถ ซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัย มาลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
21 ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย น�ำมาหักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน
100,000 บาท ส�ำหรับดอกเบีย้ เงินกูจ้ ากการเช่าซือ้ บ้าน คอนโด หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมีเงือ่ นไขคือ
(1) เป็นการกูย้ ม
ื จากสถาบันการเงินภายในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐต่าง ๆ โดยทรัพย์สนิ
ทีก่ ู้ ต้องใช้เป็นหลักในการค�ำ้ ประกันการกู้ (จ�ำนอง) ด้วย
(2) เป็นการกูเ้ พือ
่ ซือ้ หรือสร้างทีอ่ ยูบ่ นทีด่ นิ ของตัวเองหรือกูเ้ พือ่ ซือ้ คอนโดมิเนียม
		 ทัง้ นี้ หากมีการกูม้ ากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้ลดหย่อนรวมกันได้ทกุ แห่ง แต่ตอ้ งไม่เกิน 100,000 บาท และกรณี
กูร้ ว่ มกันหลายคน ก็ให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
22 ลดหย่อนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (บ้านหลังแรก)
ลดหย่อนส�ำหรับการซือ้ อสังหาริมทรัพย์หลังแรกในราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท และโอนกรรมสิทธิใ์ นช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2558 โดยสามารถน�ำราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 20% มาเฉลีย่
ลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา 5 ปี หรือเท่ากับลดหย่อนภาษีได้ปลี ะ 4% ของราคาบ้านเป็นเวลา 5 ปี ซึง่ สิทธิการลดหย่อนส่วนนี้
จะแยกกับการลดหย่อนภาษีจากดอกเบีย้ เงินกูซ้ อื้ บ้าน
ส�ำหรับการซือ้ บ้านทีโ่ อนกรรมสิทธิใ์ นปี 2559 จะสามารถใช้สทิ ธิลดหย่อนภาษีสำ� หรับเงินได้ของปี 2559-2563 ซึง่ ตอนทีย่ นื่ ภาษี
เพือ่ ใช้สทิ ธิให้กรอกเป็นค่าลดหย่อนในช่อง “เงินได้ทจี่ า่ ยเพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์” ซึง่ ต่างจากมาตรการบ้านหลังแรก
ทีอ่ อกมาในช่วงปี 2554-2555 ทีต่ อนยืน่ ภาษีจะกรอกในช่อง “ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

฿
฿
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กลุ่มรายการหักค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
23 ลดหย่อนภาษีตามมาตรการ ช้อปช่วยชาติ สามารถน�ำค่าใช้จา่ ยจากการซือ้ สินค้า
หรือบริการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
มาลดหย่อนภาษีได้ โดยสินค้าและบริการนัน้ ต้องเป็นสินค้าทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) และ
สามารถออกใบก�ำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ของผูซ้ อื้ ไว้อย่างชัดเจน
ยกเว้น สินค้าบางประเภททีน่ ำ� มาลดหย่อนภาษีในมาตรการช้อปช่วยชาติไม่ได้ เช่น เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ บุหรี่ น�ำ้ มันและก๊าซส�ำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าบริการ
น�ำเทีย่ วในประเทศ มัคคุเทศก์ แพ็กเกจทัวร์ หรือค่าทีพ่ กั โรงแรมในประเทศ บัตรของขวัญ ฯลฯ
ทัง้ นี้ ส�ำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ฐานภาษีของแต่ละคน โดยหากมีฐาน
ภาษี 5% แล้วไปซือ้ สินค้ามูลค่า 15,000 บาท ก็จะน�ำมาลดหย่อนภาษีได้เพียง 750 บาท แต่หากมีฐานภาษี 35% ก็จะ
ลดหย่อนได้ถงึ 5,250 บาท

฿

฿

฿

นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กล่าวไปแล้ว ยังมีกรณีอื่นที่
ผูม้ เี งินได้จะได้รบั การยกเว้นภาษีได้อกี ดังนี้
(1) กรณี ผู ้ มี เ งิ น ได้ เ ป็ น ผู ้ พิ ก าร ที่ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว คนพิ ก าร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็นผูอ้ ยูใ่ นไทย และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบรู ณ์ในปีภาษี
จะได้รบั ยกเว้นเงินได้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนนั้
(2) กรณีเป็นผูส้ งู อายุ มีอายุไม่ตำ�่ กว่า 65 ปีบริบรู ณ์ในปีภาษี จะได้รบ
ั
ยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนนั้
(3) กรณีมเี ครดิตภาษีเงินปันผล ส�ำหรับผูท
้ ลี่ งทุนในหุน้ ใช้ยกเว้น
ภาษีได้ตามสัดส่วนที่ได้รับจากเงินปันผล
เมื่ อ ได้ ท ราบหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นภาษี ที่ ต ้ อ ง
ยื่นภาษีปี 2560 แล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะรวบรวมและตรวจสอบ
เอกสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้สทิ ธินนั้ ให้ครบถ้วนด้วยนะคะ เผือ่ ไว้สำ� หรับกรณีที่
หากต้องถูกกรมสรรพากรเรียกขอดูเอกสารฉบับจริงค่ะ หากมีขอ้ สงสัย
ในทางปฏิบตั สิ ามารถสอบถามได้ที่ RD Intelligence Center 1161
หรือศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.rd.go.th
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ง่าย ๆ กับการแจ้ง

เบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี

ปัจจุบน
ั พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มอ
ื ถือสมาร์ทโฟนของประชาชน
เป็นทีน
่ ย
ิ มกันอย่างแพร่หลาย ท�ำให้สะดวกในการติดต่อสือ
่ สาร การถ่ายภาพ
การบันทึกข้อมูล การระบุพิกัดที่อยู่ ติดตามข่าวสาร ช่วยให้การท�ำงาน
ง่ายขึ้นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดพกพาสะดวกสบาย และยัง
สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงิน หรือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีก็ได้
เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรม กรมสรรพากรจึ ง ได้ พั ฒ นาระบบการ
แจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่าน Website on Mobile อีกทั้งยังเป็น
การขยายฐานภาษีให้กว้างครอบคลุมอุดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดและไม่ให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในทุกระดับ

ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถร่วมสร้างความเป็นธรรม
ด้วยการแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษี หรือแจ้งข้อมูลแหล่งภาษี ส่งให้กรมสรรพากรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในรูปแบบ Website on Mobile สามารถระบุประเภทของการแจ้งเบาะแสหรือแจ้งกิจการที่พบเห็นได้ เช่น
กิจการเปิดใหม่ กิจการที่ไม่ออกใบก�ำกับภาษี/ออกใบก�ำกับภาษีไม่ถูกต้อง กิจการที่มีการซื้อ-ขายใบก�ำกับภาษี
กิจการ e-Commerce กิจการที่หลีกเลี่ยงภาษี และอื่น ๆ (ระบุ) โดยมีขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสง่าย ๆ ดังนี้
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ขั้นตอน

กับการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี
ผ่าน Website on mobile

ขั้นตอนที่

1

เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร และเลือกเมนู “แจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี”
เข้าสู่ “ระบบการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี”
เลือกยอมรับเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี
ขั้นตอนที่

2

ข้อมูลผู้แจ้ง ให้ท�ำการยืนยันตัวตนด้วยการระบุข้อมูลส่วนตัว
เช่น เลขประจ�ำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล
ขั้นตอนที่

3

ขั้นตอนที่

4

ประเภทการแจ้ง ให้ระบุประเภทของการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีทพี่ บเห็น
ข้อมูลแหล่งภาษี ให้ระบุข้อมูลที่ใช้ประกอบการแจ้งเบาะแส

เช่น ต�ำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพ ระบุชื่อร้านสถานประกอบการ/สถานที่ตั้งของแหล่งภาษี
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ (Share Location) หรือชือ่ เว็บไซต์ (URL) และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการแจ้ง
ขั้นตอนที่

5

รูปภาพประกอบ ให้ส่งไฟล์ภาพประเภท JPG JPEC PNG GIF
ที่มีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 3 MB จ�ำนวนไม่เกิน 3 ภาพ

หลังจากนัน้ ให้ทำ� การยืนยันการส่งข้อมูล เป็นอันเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการแจ้งเบาะแส ระบบฯ ท�ำการบันทึกข้อมูล
ที่ได้มีการแจ้งไว้เพื่อด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
ของทางราชการต่อไป
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ จากนี้ไปไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนต�ำบลใดเมื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงาน ท่องเที่ยว
หรือทานอาหาร หากพบเห็นการหลีกเลี่ยงภาษี โปรดช่วยกันแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี อันเป็นประโยชน์ยิ่ง
ต่อกรมสรรพากรทีจ่ ะใช้ในการก�ำกับและติดตามการเสียภาษีให้ถกู ต้องครบถ้วน เพือ่ สร้างความเป็นธรรมให้สงั คม
โดยส่วนรวมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือ

ดาวน์โหลด QR Code
เพื่อเข้าสู่ระบบการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี
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Law

ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ

จ่ายเงินค่าโฆษณาออนไลน์

ไปต่างประเทศเสียภาษีอย่างไร
ปัจจุบัน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากร และเป็นผูป
้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ (ต่อไปนี้ เรียกว่า
นิติบุคคล) มีการท�ำโฆษณาบน Search engine ต่าง ๆ เช่น Google
เป็นต้น หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า Google Adwords เป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งการท�ำโฆษณากับ Search engine ดังกล่าว นิติบุคคลมีหน้าที่ต้อง
จ่ า ยเงิ น ค่ า โฆษณาให้ กั บ บริ ษั ท Google สถานประกอบการตั้ ง อยู ่ ใ น
ประเทศไอร์แลนด์ ตามจ�ำนวนครัง
้ ทีผ
่ ส
ู้ นใจเข้ามาคลิกดูเนือ
้ หาใน website
นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อนิติบุคคลจ่ายค่าโฆษณาออนไลน์ให้กับ Google ในต่างประเทศ นิติบุคคล
สามารถน� ำ รายจ่ า ยดั ง กล่ า วมาถื อ เป็ น รายจ่ า ยในการค� ำ นวณภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลได้ เนื่ อ งจากรายจ่ า ย
ดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของนิติบุคคล จึงไม่ต้องห้ามในการน�ำรายจ่ายนั้นมาใช้ในการ
ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นิติบุคคลต้องมีหลักฐาน
การจ่ายเงินเป็นส�ำคัญ เช่น หลักฐานใบเสร็จรับเงินระบุชอื่ นิตบิ คุ คลเป็นผูจ้ า่ ย หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร
ที่พิสูจน์ชื่อผู้จ่ายและผู้รับเงินได้ เป็นต้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เมื่อนิติบุคคลจ่ายโฆษณาออนไลน์ให้กับ Google นิติบุคคล
ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด เนื่องจากเงินค่าโฆษณาที่ Google ในต่างประเทศได้รับ
ถือเป็นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนัน้ เมือ่ นิตบิ คุ คลจ่ายเงินได้ให้กบั นิตบิ คุ คล
ตามกฎหมายต่างประเทศจึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อการโฆษณาของ Google ในต่างประเทศ ท�ำให้ผู้ใช้บริการในประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ สามารถเข้าดูได้ การโฆษณาดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศและได้
มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรไทย Google จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย ซึ่งการ
จ่ายเงินให้แก่ Google ซึ่งอยู่ในต่างประเทศนั้น มาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ก�ำหนดให้ “ผู้จ่าย”
เงินค่าโฆษณาเป็นผู้มีหน้าที่น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทน Google ในต่างประเทศ ด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตรา
ร้อยละ 7 ของค่าโฆษณาที่ได้จ่ายไป เช่น นิติบุคคลจ่ายค่าโฆษณา จ�ำนวน 20,000 บาท ไปต่างประเทศ
นิติบุคคลมีหน้าที่น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ให้แก่กรมสรรพากร จ�ำนวน 1,400 บาท ด้วยแบบ
ภ.พ.36 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่น�ำส่งดังกล่าวนิติบุคคลมีสิทธิน�ำมาถือเป็นภาษีซื้อได้ตามมาตรา 77/1 (18) (ค)
แห่งประมวลรัษฎากร และใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ส�ำหรับการรับช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังกล่าวถือเป็นใบก�ำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยนิติบุคคลมีสิทธิน�ำภาษีซื้อดังกล่าว
มาหักออกจากภาษีขายในเดือนที่มีการน�ำส่งภาษีได้ด้วย กรณีนิติบุคคลไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.36 และน�ำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5% ต่อเดือน
เช่น นิติบุคคลจ่ายค่าโฆษณาไปให้ Google ในเดือนมีนาคม นิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7
ของเดือนเมษายน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ยื่นแบบและน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนดังกล่าว แต่ได้ยื่นแบบและ
น�ำส่งภาษีในเดือนกันยายนของปีนนั้ นิตบิ คุ คลต้องเสียเงินเพิม่ อีก 5 เดือน (เดือนภาษีพฤษภาคม-เดือนภาษีกนั ยายน)1
กล่าวคือ สมมติว่า นิติบุคคลจ่ายค่าโฆษณา 100,000 บาท ในเดือนภาษีมีนาคม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�ำนวน
7,000 บาท) เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวมายื่นแบบ ภ.พ. 36 และน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรในวันที่ 5
กันยายนของปีเดียวกันนั้น นิติบุคคลจะต้องเสียเงินเพิ่ม จ�ำนวน 525 บาท (ค�ำนวณมาจาก 7,000 x 1.5% x 5)
รวมเป็น 7,525 บาท โดยนิติบุคคลสามารถน�ำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จ่ายให้แก่กรมสรรพากร จ�ำนวน 7,000 บาทนั้น
มาเป็นภาษีซอื้ ในเดือนภาษีกนั ยายนได้ (โดยให้ถอื ใบเสร็จของกรมสรรพากรเป็นใบก�ำกับภาษี) และส�ำหรับเงินเพิม่
จ�ำนวน 525 บาท นิติบุคคลไม่สามารถน�ำมาถือเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิของนิติบุคคลได้ เนื่องจาก
เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร
การจ่ายเงินค่าโฆษณาออนไลน์ไปต่างประเทศ กฎหมายไม่ได้หา้ มมิให้นติ บิ คุ คลน�ำรายจ่ายดังกล่าวมาใช้ในการ
ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่สิ่งส�ำคัญ คือ หน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนิติบุคคลจ�ำนวนมากละเลย
ไม่ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรก�ำหนด และได้รับโทษ 2 ชั้น คือ ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มให้แก่รัฐและไม่สามารถ
น�ำรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเพิ่มนั้นมาถือเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลได้แต่อย่างใด

1

เงินเพิม
่ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นบทลงโทษผูป
้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ กรณีทไี่ ม่ชำ� ระภาษีหรือน�ำส่งภาษีให้ครบถ้วนภายใน
ก�ำหนดเวลา ซึ่งจะค�ำนวณจากค่าภาษีที่จ่ายไม่ครบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช�ำระหรือน�ำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
โดยการค�ำนวณเงินเพิ่มให้เริ่มนับเมื่อพ้นก�ำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือยื่นแบบน�ำส่งภาษีจนถึงวันช�ำระภาษีหรือน�ำส่งภาษี แต่ทั้งนี้ เงินเพิ่ม
ที่ต้องจ่ายต้องมีจ�ำนวนไม่เกินจ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระหรือน�ำส่ง
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English

ฤทัยกาญจน์ จารุพัฒนากุล นักวิชาการภาษีช�ำนาญการ

English

around Us
เกร็ ด ความรู ้ จ ากสู ต ร
คัว่ กลิง้ หอยลายสมุนไพร
1 ชื่ อ อาหารไทยส่ ว นใหญ่

จะไม่แปลตรงตัว แต่จะเขียนอธิบาย
ส่วนผสมเพือ่ ให้เห็นภาพแทน เช่น

ฉบับทีแ่ ล้ว English+ พาไปจับจ่ายซือ
้ ของสดของแห้งในซูเปอร์มาร์เก็ต
กันไปแล้ว และสัญญาว่าจะพามาดูวิธีท�ำ เมนูคั่วกลิ้งหอยลายสมุนไพร
by Chef Ian (เชฟเอียน) กันด้วย ดังนั้น เราเตรียมตัวไปท�ำอาหารกัน
ดีกว่า มาดูวา่ สูตรท�ำอาหารทีป
่ รุงโดยเชฟเอียนพ่อครัวทีม
่ ช
ี อ
ื่ เสียงระดับโลก
มีอะไรบ้าง โดยท่านจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับการแสดงฝีมือ
การท�ำกับข้าวไปพร้อมกันด้วยค่ะ

•

2 เครือ่ งปรุงประเภทเครือ่ งแกง จะเรียกว่า Paste เช่น

คั่วกลิ้งหอยลาย
สมุนไพร

Southern-style yellow
curry clams with herbs

• ราดหน้าหมู

Fried noodles with
gravy, pork and kale

• หมูมะนาว

Boiled pork with
lime and chili

# 2/2

• พริกแกง		
• กะปิ			

3 ค�ำว่า หอย จะไม่เรียกว่า
shell เพราะว่า shell หมายถึง

เปลือกหอย แต่เนื้อหอยที่เรา
รับประทานจะเรียกตามประเภท
ของหอย เช่น

หอยลาย

clams

หอยแมลงภู่

mussel

หอยแครง

scallop

		 หอยนางรม

oyster

red curry paste
shrimp paste

4
ค� ำ ว่ า season ในที่ นี้ เ ป็ น

ค�ำกริยา หมายถึง การปรุงรส และ
ค�ำว่า seasoning ก็จะหมายถึง
เครือ่ งปรุงรส เช่น ซอสแม็กกี้
หรือซอสภูเขาทอง ก็จะเรียกว่า

seasoning

ตั ว อย่ า งที่ น� ำ มาเสนอนี้ เ ป็ น เพี ย งบางส่ ว น
ของโบรชัวร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษอยู่
รอบตัวเราจริง ๆ เพียงแค่เราสังเกตและสนใจ
ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การเรียนภาษา
อังกฤษก็เป็นเรือ่ งทีส่ นุกและไม่นา่ เบือ่ อีกต่อไปค่ะ
ว่าแล้วก็ขอตัวไปหาวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ก่อนดีกว่า ฉบับหน้าพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ
ที่มาข้อมูล: www.tops.co.th

Thinking

มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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เคล็ดไม่ลับ...

ท�ำงานให้มีสุข
หนุ่มสาวคนท�ำงานออฟฟิศบางคนพอท�ำงานไปเรื่อย ๆ เข้า ก็เริ่มไม่อยากตื่นเช้าเพื่อไปท�ำงาน
ไม่อยากต้องทนกับรถติดในชัว่ โมงเร่งด่วน รูส
้ ก
ึ เหนือ
่ ย หงุดหงิด สุขภาพจิตเสีย เพือ
่ นร่วมงานบางคน
ไม่ให้ความร่วมมือ ท�ำอะไรก็ผิดไปหมด ถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้แล้วล่ะก็ แสดงว่าก�ำลังเริ่มเบื่องาน
เข้าแล้ว ดังนั้น หากคุณก�ำลังเบื่อ…เซ็ง…ท�ำงานซังกะตายไปวัน ๆ แบบไม่มีความสุขอยู่ ลองมาติดตาม
เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนการท�ำงานของคุณให้มีความสุข โดย พญ.ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี เจ้าของ
รางวัล The Giver Award สาขาความสุขจากการท�ำงาน จากโครงการ Mahidol Day of Service*
ซึ่งนัยยะที่ซ่อนอยู่คือการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความสุขมาส่งต่อให้ทุกท่านได้รับด้วยเคล็ดลับ
ง่าย ๆ ประกอบด้วย
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ดูแลตัวเอง

สิง่ ส�ำคัญล�ำดับแรก คือ การดูแลตัวเอง ร่างกายต้องพักผ่อนให้พอ ทานอาหาร
ให้เป็นเวลา ออกก�ำลังกาย เวลานั่งท�ำงานเมื่อยก็ลุกขึ้น ยืดเส้นเสียหน่อย
ไม่ให้ปวดเมือ่ ยจนเกินไป ส่วนจิตใจนัน้ ก็ตอ้ งดูแลความสุขความเบิกบานในตัวเรา
ง่ายทีส่ ดุ คือการหาเวลาพักบ้างในระหว่างวัน การหยุดพักสัน้ ๆ กลับมาหายใจลึก ๆ
ดืม่ น�ำ้ ดืม่ ท่าสักเล็กน้อย จะท�ำให้เรากลับมามีพลังทีจ่ ะท�ำงานมากยิง่ ขึน้

คุณหมอช่อทิพย์ย�้ำว่า มุมมองของตัวเราเองกับสิ่งรอบตัวเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ เพราะถ้าเราสามารถมองเห็นความงดงามของสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว เช่น
เห็นความงามของต้นไม้แตกใบอ่อน เห็นความงามของประกายแสงแดดทีส่ อ่ ง
เข้ามาในห้อง มองเห็นน�ำ้ ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผูร้ ว่ มงาน ฯลฯ สิง่ เหล่านี้
จะหล่อเลีย้ งใจให้เรามีความสุขมากยิง่ ขึน้ ในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี

ปล่อยวาง

เปลี่ยนมุมมอง
กับสิ่งรอบตัว

อาชีพแพทย์ท�ำงานอยู่บนความเจ็บป่วยและความตาย แน่นอนว่าคนไข้
ของคุณหมอช่อทิพย์เองก็ไม่ได้หายดีทุกคน สิ่งเดียวที่ท�ำได้คือการปล่อยวาง
“เราต้องวางใจในงานทีเ่ ราท�ำค่ะ เร็ว ๆ นีก้ ม็ คี นไข้ทเี่ สียไปคนหนึง่ เราต้องกลับมา
คิดว่า เราได้ท�ำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เราอาจจะไม่ได้รักษาให้เขาหาย
ได้ทกุ คน แต่ในขณะทีเ่ ขาจะจากไป เราได้ชว่ ยดูแลญาติของเขา ได้ชว่ ยสนับสนุน
ให้ญาติรู้สึกว่าคนไข้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้เขาสบาย
ตรงนี้คือการที่เราท�ำงานอย่างเต็มที่ แต่ว่าปล่อยวางผล เราก็จะไม่ทุกข์”

กรมสรรพากร The Revenue Department

เห็นคุณค่า
ของงานที่ท�ำ

ข้อนีไ้ ม่ใช่เฉพาะอาชีพแพทย์เท่านัน้ แต่หมายถึงทุก ๆ อาชีพ ทัง้ นี้ เพราะ
เราแต่ละคนมีความถนัด มีความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน เราควรใช้ความสามารถ
ความถนัดของเรา ท�ำงานทีเ่ รารัก มองเห็นคุณค่าของงานทีเ่ ราท�ำ ว่ามันเป็น
สิง่ ทีม่ คี วามหมายและมีประโยชน์ตอ่ คนอืน่ อย่างไรบ้าง ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของงาน
ที่ท�ำได้เมื่อไร เมื่อนั้นเราก็จะเกิดความรัก มีปณิธานบางอย่างที่จะผลักดัน
ให้เราท�ำงานนัน้ อย่างเต็มทีแ่ ละมีความสุข

เพราะความจริงที่ว่าเราต้องท�ำงานกับเพื่อนร่วมงานทุกวัน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ความสัมพันธ์
ที่ดีในที่ท�ำงานจะเกื้อกูล ท�ำให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อน มีคนที่คอย
สนับสนุนเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในยามปกติหรือเวลาที่เจออุปสรรค
และปัญหา

งานคือ
การเรียนรู้
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มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงาน

เราสามารถใช้งานเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ การท�ำงานจะท�ำให้เราเรียนรู้และ
เติบโต คุณหมอช่อทิพย์ยกตัวอย่างในกรณีของคุณหมอว่า “ถ้าเรามีคนไข้
ที่เราช่วยเขาไม่ได้ แทนที่เราจะเครียด กังวล หรือเศร้าเสียใจ เราควรจะใช้
โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งว่า
เราท�ำงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดจังเลย เราก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่า
เราไม่มีความสุขเพราะอะไร จากนั้นเราก็กลับมาดูว่าเราควรจะดูแลกายใจ
ของเรายังไงต่อไป นี่ก็คือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกัน”

เคล็ดลับจาก พญ.ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี มีสิ่งที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือ ความสุขจากการท�ำงานไม่จ�ำเป็น
ต้องไปเริ่มต้นที่ไหนไกลเลย ไม่ต้องไปเปลี่ยนเจ้านาย เปลี่ยนองค์กร เปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน แต่เราก็มีความสุขกับ
การท�ำงานได้ ด้วยการเริม่ ต้นเปลีย่ นทีต่ วั เราเอง แค่เพียงเราลองปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดและทัศนคติบางอย่าง
เราก็จะพบความสุขทีแ่ ท้จริงในการท�ำงานได้อย่างไม่ยากเย็น เราลองหาทางแก้ไข ลองปรับความคิดและทัศนคติกนั ดู
เพื่อให้การท�ำงานของเรามีความสุขมากขึ้นก่อนที่จะสายเกินไปดีกว่า
*โครงการ Mahidol Day of Service เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคารจิตอาสา ภายใต้
โครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มาข้อมูล:
http://www.happinessisthailand.com/
2017/04/6-เคล็ดลับท�ำงานให้มีสุข/
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เฟื่องฟ้า ค�ำตัน บุคลากร

สัญญาณเงียบ...

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
หลายคนคงจ�ำเหตุการณ์ หรือได้ยินเรื่องการเสียชีวิตของบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากหลายสาขาอาชีพ
ที่จากไปอย่างกะทันหัน ที่พบว่ามีสาเหตุมาจากระบบของหัวใจกันได้ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้
ด้วยระบบส�ำคัญ 2 ระบบ คือ ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด โดยระบบหายใจจะมีปอดเป็นอวัยวะส�ำคัญ
และระบบไหลเวียนเลือดจะมีหัวใจเป็นอวัยวะส�ำคัญ มีหน้าที่สูบฉีดเลือดที่รับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยง
เซลล์ตา่ ง ๆ ของร่างกาย ดังนัน
้ หากเราใช้หวั ใจท�ำงานหนักเกินไป ระบบหัวใจอาจท�ำงานผิดปกติ หรือหยุด
ท�ำงานโดยไม่รู้ตัวได้ ซึ่งทางการแพทย์เรียกอาการนี้ว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และหากไม่ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันเวลา อาจเสียชีวิตหรือหากไม่เสียชีวิตก็อาจพิการทางสมองกลายเป็น
เจ้ า ชายหรื อ เจ้ า หญิ ง นิ ท ราได้ เ ลยที เ ดี ย ว ซึ่ ง แน่ น อนว่ า เราคงไม่ อ ยากให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ แ บบนี้ เ กิ ด ขึ้ น
ทัง
้ กับครอบครัว หรือแม้แต่คนรอบข้างเลย แต่หากต้องประสบกับสถานการณ์ฉก
ุ เฉินแบบนีเ้ ราจะท�ำอย่างไร
ได้บ้าง ถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่วารสารสรรพากรฉบับนี้ขอน�ำมาฝาก
เป็นความรู้แก่ท่านผู้อ่านกันค่ะ

กรมสรรพากร The Revenue Department

ก่อนอืน่ เรามารูจ้ กั กับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกันค่ะ
ส�ำหรับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภาษาทางการแพทย์
เรียกการเจ็บป่วยนีว้ า่ SCA มาจากค�ำว่า Sudden Cardiac
Arrest คือ ภาวะที่หัวใจท�ำงานผิดปกติ จนไม่มีการบีบตัว
หรือหยุดเต้นทันที โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า เมื่อเกิด
ภาวะนี้จะไม่มีการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ท�ำให้การท�ำงานของอวัยวะผิดปกติ ซึ่งอย่างหนึ่ง
ที่เห็นได้ชัดคือการท�ำงานของสมอง เมื่อไม่มีเลือดมาเลี้ยง
ก็ ท� ำ ให้ ห มดสติ การช่ ว ยเหลื อ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ อย่ า ง
ทันท่วงที		

พบได้บ่อยแค่ไหน
ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ
เก็บสถิติการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันที่ชัดเจน แต่จากข้อมูลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
มีการเกิดภาวะนี้มากถึงปีละ
300,000-400,000 ราย โดยจะพบมาก
ในกลุ่มที่เป็นนักกีฬา

สาเหตุเกิดจากอะไร
ส่วนใหญ่แล้วการเกิดภาวะนีเ้ นือ่ งจากการทีห่ วั ใจเต้นผิดปกติ ทีเ่ รียกว่า
Ventricular Fibrillation ซึ่งในภาวะปกติ หัวใจจะผลิตกระแสไฟฟ้า
เพือ่ กระตุน้ ให้หวั ใจบีบตัวเป็นจังหวะ เพือ่ ส่งเลือดไปเลีย้ งอวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย แต่เมื่อหัวใจเต้นผิดปกติชนิด Ventricular Fibrillation
กระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากหัวใจจะเร็วและไม่เป็นจังหวะ จนท�ำให้หัวใจ
ไม่บีบตัวและเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงร่างกายได้ ผู้ป่วยจะหมดสติภายใน
ไม่กวี่ นิ าทีและเสียชีวติ ได้ทนั ที แต่เราอาจให้ความช่วยเหลือได้โดยการช็อก
ด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Shock) จากเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า Defibrillator
ซึง่ เมือ่ ก่อนเครือ่ งมือชนิดนีม้ ใี ช้แต่เฉพาะในโรงพยาบาลหรือรถพยาบาลเท่านัน้
แต่ในปัจจุบันเราอาจจะพบเครื่องมือชนิดนี้ที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
ทีเ่ รียกว่า AEDs (Automatic External Defibrillators) ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ
เช่น สนามบิน โรงเรียน สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

39

40

มีสัญญาณเตือนอะไร
ใครคือกลุ่มเสี่ยง
กลุ ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะเป็ น ภาวะหั ว ใจหยุ ด เต้ น
เฉี ย บพลั น โดยทั่ ว ไปเป็ น ได้ ทั้ ง เพศชาย
หรือเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
สูบบุหรีจ
่ ด
ั ผูป
้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง น�้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือ
เป็นโรคอ้วน และทานอาหารที่มีไขมันเลว หรือ
คอเลสเตอรอลสูงอยู่เป็นประจ�ำ

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจะมีอาการเจ็บแน่น
หน้าอกเหมือนมีของหนัก ๆ มากดทับ ปวดร้าวที่ไหล่
บริเวณแขนซ้าย หายใจล�ำบาก หากมีอาการดังกล่าว
ควรหยุดท�ำกิจกรรมทุกอย่างทีท่ ำ� อยู่ แล้วบอกคนข้างตัว
ให้รีบพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที				
				

ลดความเสี่ ย งภาวะหั ว ใจหยุ ด เต้ น
เฉียบพลันด้วยวิธีใด

นอกจากการควบคุมอาหาร ลดแป้ง น�ำ้ ตาล ไขมันเลว
และเน้นผักผลไม้ ถั่ว ปลา อาหารรสชาติไม่จัดแล้ว
ควรออกก�ำลังกาย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปีควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะ
ตรวจความแข็งแรงของหัวใจและเส้นเลือดใกล้เคียงด้วย
เพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจโดยไม่รู้ตัว

กรมสรรพากร The Revenue Department
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ถ้าเราพบผู้หมดสติควรท�ำอย่างไร
สิ่งแรกที่ต้องท�ำคือตรวจว่าผู้ป่วยหมดสติจริง ให้ท�ำการปลุกเรียกหรือเขย่าตัวผู้หมดสติว่ายังมีการตอบสนอง
หรือไม่ ถ้าไม่มกี ารตอบสนอง ให้สงั เกตว่าผูป้ ว่ ยมีอาการกระตุกหรือชักเกร็งหรือไม่ หรือหายใจเฮือก หรือหยุดหายใจ
และถ้ามีให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน หลังจากนัน้ ให้รบี โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือ
จากโรงพยาบาลทันที และเริ่มการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการนวดหัวใจ
วิธีป้องกันหรือวิธีลดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ ที่ถือเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง คือ
เราต้องหมั่นดูแลรักษาหัวใจของเราให้แข็งแรงอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่ดี
มีประโยชน์ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ตรวจเช็คร่างกายเป็นประจ�ำทุกปี เพราะเมื่อตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ
จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้ตัวและใช้ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อป้องกันและรักษาชีวิตของเราให้ห่างไกลจากภัยเงียบนี้

ที่มาข้อมูล:
http://phyathai3hospital.com/heartcenter/heart_disease5.php
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