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บ.ก. ทักทาย
ฉบับนีข้ อเป็นตัวแทนทีมงานวารสารสรรพากรกล่าวค�ำ สวัสดีปใี หม่
กับทุกท่านด้วย และเมือ่ เข้าสูเ่ ดือนแห่งการเปิดพุทธศักราชใหม่ทกี่ า้ วสูป่ ี 2561
ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริม่ ต้นเรือ่ งราวดี ๆ กับทุกท่านด้วยค่ะ ส�ำหรับ
ปีทผี่ า่ นไปคงเห็นกันแล้วว่า มีหลากหลายเรือ่ งราวทีภ่ าครัฐได้ผลักดัน ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นประเทศผ่ า นหลายหน่ ว ยงาน    
หลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังที่จะส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม
และคนไทยทุกคน และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้
อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะ
ในปี 2561 นี้ การท่องเที่ยวไทยได้ก�ำหนดธีม ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
อย่างยัง่ ยืน โดยการเชือ่ มโยงชุมชน เชือ่ มโยงภูมภิ าคในประเทศและอาเซียน
เพือ่ สร้างเครือข่าย สร้างมาตรฐาน และสร้างจิตส�ำนึกให้เราทุกคนได้แสดง
ศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี งานนี้เราต้องช่วยกันค่ะ ออกไปเที่ยวไทย
ให้ทวั่ ไทย ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยเพือ่ กระจายรายได้สชู่ มุ ชนกันเถอะค่ะ…
Welcome to Thailand...อ๊ะ ๆ และเมี่อมีรายได้ ก็อย่าลืมท�ำหน้าที่
พลเมืองดีเสียภาษีถูกต้องกันด้วยนะคะ
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RD Society

กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทย
ร่วมเปิดงาน “Digital Canteen”
นายประสงค์ พู น ธเนศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร และ       
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
ร่ ว มเปิ ด งาน “Digital Canteen” ที่ ห ้ อ งอาหาร             
กรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรใช้ QR Code ในการ
ช�ำระเงิน ตามนโยบายการคลัง 4.0 ซึง่ เป็นต้นแบบในการ
ก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ ยั่ ง ยื น ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
นวั ต กรรม และสนั บ สนุ น นโยบาย National             
e-Payment ของรัฐบาล ณ ห้องอาหารกรมสรรพากร  

กรมสรรพากรประชุมหารือแนวทาง
แก้ไขปัญหาเรื่องภาษีเงินได้ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

สรุปผลการประชุมความร่วมมือ
เชิงปฏิบัติการด้านระบบ e-Filing
and e-Services System
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประชุม
ความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ Improving e-Filing and     
e-Service System จากคณะผู ้ แ ทนธนาคารโลก
(World Bank) เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริการของกรมสรรพากร

นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร
รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาฐานภาษี              
เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับ
คณะท�ำงานเพื่อศึกษาแนวทาง แก้ไขปัญหาภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดาของเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งโคนม เกี่ ย วกั บ
การหักค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629)       
พ.ศ. 2560 ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร
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สัมภาษณ์พเิ ศษ “การขยายฐานภาษีและ
แนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2561”
ทางรายการ Money Easy 2017

กรมสรรพากรและธนาคารโลกประชุม
ความร่วมมือเชิงปฏิบตั กิ ารด้านระบบ
e-Filing and e-Services System

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการ
ในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร                 
ให้สมั ภาษณ์พเิ ศษ “การขยายฐานภาษีและแนวทางการ
จัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ๆ ของกรมสรรพากร ส�ำหรับ     
ปี 2561” ในรายการ “Money Easy 2017” โดยจะ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง TNN24 ทีวี (HD) ช่อง 16

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการ
ในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุม่
ธุรกิจพลังงาน) ให้การต้อนรับคณะผูแ้ ทนจากธนาคารโลก
(World Bank) ในโอกาสการประชุมความร่วมมือเชิง       
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการให้บริการผูเ้ สียภาษี   
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Services System)
ในหัวข้อ Improving e-Filing and e-Service System  เพือ่
ศึกษาระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี และบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และต่างประเทศทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ เพือ่ น�ำมาใช้ในการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการของกรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร

กรมสรรพากรร่วมลงนาม MOU
ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมการปฏิบตั ขิ อง
ภาครัฐฯ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
นางศิรวิ ลั ย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร ลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมการปฏิบตั ขิ องภาครัฐ
ขับเคลือ่ นปีแห่งการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบน        
ทุกรูปแบบร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
สัมมนา “หักภาษีนำ� ส่งถูกต้อง ปลอดภัย” ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) หน่วยงาน
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า การลงทุน
นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร จ�ำนวน 46 หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงาน ป.ป.ท.       
เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง “หักภาษีน�ำส่งถูกต้อง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ปลอดภั ย ” โดยมี ผู ้ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มสั ม มนา         ในพิธี ณ ห้องจูปเิ ตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

การจ้าง
ที่ปรึกษาวิชาชีพ

โ ด ย ร า ย ไ ด ้ ค ่ า ที่ ป รึ ก ษ า
ที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ ถือเป็นเงินได้
ประเภทที่ 2 เข้าลักษณะเป็นการ
รับท�ำงานให้ ผูม
้ เี งินได้สามารถ
หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน

100,000 บาท (ต้องน�ำเงินได้
ประเภทที่ 1 และ 2 รวมกั น
หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ 50% ไม่ เ กิ น
100,000 บาท)

กรมสรรพากร The Revenue Department
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การจ้างที่ปรึกษา เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็น
รายบุคคลหรือนิติบุคคล ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์
และความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมและการเมือง ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการประกอบด้วย การศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนโดยพิจารณาด้านเทคนิค เศรษฐกิจ การเงิน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางเทคนิคและการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีป่ รึกษา แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ

1. ที่ปรึกษาอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้วมากกว่า 10 ปี
5 ปี และ 3 ปี ตามล�ำดับ จากสถาบันการศึกษา
ที่ส�ำนักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์
ในการท�ำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น
(3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงาน
อื่นใด แล้วแต่กรณี

2. ทีป่ รึกษานิตบิ คุ คล ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้

(1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมี
วัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
(2) ต้ อ งมี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช� ำ ระแล้ ว ตั้ ง แต่
1 ล้านบาทขึน้ ไป (มิให้ใช้บงั คับกับสถาบันการศึกษา
มูลนิธิ หรือสมาคม)
(3) ต้ อ งมี จ� ำ นวนหุ ้ น ของผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่งมีสิทธิในการ
ออกเสียงและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด (มิให้ใช้บงั คับ
กับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม)
(4) ต้องมีกรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
(5) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่า 2 คน และต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนบุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษา
ทั้งหมด
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ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีป่ รึกษาต้องขึน้ ทะเบียน ณ ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษาไทย ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวง
การคลัง รับจดทะเบียนให้ทปี่ รึกษาอิสระ หรือทีป่ รึกษานิตบิ คุ คล เป็นทีป่ รึกษาในสาขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขา
ดังต่อไปนี้
สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท (Agriculture
and Rural Development Sector: AG)

สาขาประชากร (Population Sector: PO)

สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction

(Telecommunication Sector: TE)

Industry Development Sector: CO)

สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)
สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)
สาขาการเงิน (Financial Sector: FI)
สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)
สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)

สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม
สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
สาขาคมนาคมขนส่ง

(Transportation Sector: TR)
สาขาพัฒนาเมือง (Urban Development

Sector: UD)

สาขาการประปาและสุขาภิบาล

(Water Supply and Sanitation Sector: WS)
สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)

เงือ่ นไขในการขอขึน้ ทะเบียนให้เป็นทีป่ รึกษาอิสระในสาขาใดนัน้ ทีป่ รึกษาอิสระจะต้องมีประสบการณ์โครงการ
ในสาขาเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะรับจดทะเบียน
(2) ต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
(3) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า 1 คน
ส�ำหรับรายได้ค่าที่ปรึกษาอิสระ มีวิธีการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยรายได้ค่าที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
จ่ายให้ ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 เข้าลักษณะเป็นการรับท�ำงานให้ ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน
100,000 บาท (ต้องน�ำเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 รวมกันหักค่าใช้จ่ายได้ 50%
ไม่เกิน 100,000 บาท) หากรายได้ค่าที่ปรึกษา ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
มีการบริหารจัดการหรือการด�ำเนินงาน ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยจ�ำนวนสูงขึน้ เช่น ค่าจ้าง
ให้คณะทีป่ รึกษา ค่าเงินเดือน ค่าจ้างให้แก่ลกู จ้าง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
เครื่องใช้ของส�ำนักงาน เป็นต้น รายได้ค่าที่ปรึกษาที่ได้รับเข้าลักษณะเป็น
เงินได้ประเภทที่ 8 สามารถหักค่าใช้จ่ายจริง ตามความจ�ำเป็นและสมควร
ที่มาข้อมูล :
https://www.consultant.pdmo.go.th/

Feature

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

กรมสรรพากร The Revenue Department
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ภาษีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคิดท�ำธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี สื่ อ สาร ทั้ ง เครื อ ข่ า ยโทรคมนาคมและความนิ ย มในอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ส่งผลให้โมบายแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
ที่ท�ำงานบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น มีบทบาทต่อการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น การฟังเพลง
เล่นเกม อ่านหนังสือ ดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง หรือดูซีรีส์ต่างประเทศผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ หรือหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้โมบายแอพพลิเคชั่น
เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารหรือท�ำการตลาดได้ ดังนั้น หากตัดสินใจจะท�ำธุรกิจดังกล่าว เราควร
เรียนรู้การประกอบธุรกิจและเรียนรู้ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยนะคะ

ปัจจัยในการท�ำธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชั่น
นั ก พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู    ้
ความช�ำนาญในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และควรมีความรู้
หรือทักษะด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยเสริมให้แอพพลิเคชั่น

ที่ พั ฒ นาขายได้ ดี ด ้ ว ย เช่ น ความรู ้ ด ้ า นธุ ร กิ จ และ           
การตลาด การมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนีน้ กั พัฒนา
แอพพลิ เ คชั่ น มั ก ท� ำ งานกั น เป็ น ที ม เพื่ อ แบ่ ง หน้ า ที     ่
ความรับผิดชอบกันตามความถนัดได้
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การลงทะเบี ย นนั ก พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น กั บ
ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System) หลัก ๆ ที่    
รองรับสมาร์ทโฟนมี 3 ระบบ ได้แก่ ระบบไอโอเอส (iOS)
ส�ำหรับสมาร์ทโฟนยี่ห้อแอปเปิ้ล ระบบแอนดรอยด์
(Andriod) ส�ำหรับสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงหรือโซนี่ และ
ระบบวินโดว์โฟน (Windows Phone) ส�ำหรับสมาร์ทโฟน                                    
ยี่ ห ้ อ โนเกี ย ซึ่ ง นั ก พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น จ� ำ เป็ น ต้ อ ง            
ทราบว่าเราก�ำลังจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นส�ำหรับระบบ
ปฏิบตั กิ ารอะไร เนือ่ งจากภาษาทีใ่ ช้ในการเขียนแอพพลิเคชัน่
และเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะระบบจะแตกต่ า งกั น
เช่น ระบบไอโอเอส (iOS) นิยมใช้ภาษาออปเจคทีฟ-ซี
(Objective-C) และท่านจะต้องลงทะเบียนผู้พัฒนา
แอพพลิเคชั่นในระบบไอโอเอส (iOS Development
Program) และเสียค่าลงทะเบียน 99 ดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 3,000 บาท) ต่อปี แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การวางแอพพลิเคชั่นขายในแอพสโตร์ (App Store)
ในขณะที่ระบบแอนดรอยด์นิยมใช้ภาษาจาว่า (Java)
และเสียค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐ (จ่ายครัง้ เดียว)
จึงจะวางแอพพลิเคชั่นขายในกูเกิ้ลเพลย์สโตร์ (Google
Play Store) ได้

ส่วนแบ่งรายได้
รายได้ของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นอิสระ จะขึ้นอยู่
กับว่าแอพพลิเคชั่นที่เราพัฒนานั้น เป็นแอพพลิเคชั่นที่
เปิดให้คนทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี หรือเป็นแอพพลิเคชั่น
ที่ไว้จ�ำหน่าย โดยถ้าเป็นแอพพลิเคชั่นที่วางจ�ำหน่าย
ตามปกติ (Paid Application) ก็จะมีรายได้สว่ นแบ่งจาก  
ยอดขายหรือยอดดาวน์โหลด (เช่น ถ้าเป็นแอพพลิเคชั่น
ในระบบไอโอเอสหรือระบบแอนดรอยด์ ผูพ้ ฒ
ั นาจะได้รบั
ส่วนแบ่ง 70% ของยอดดาวน์โหลด) แต่ถ้าเป็นผู้พัฒนา
แอพพลิเคชัน่ ฟรี (Free Application) ก็ยงั สามารถมีรายได้
เช่นกัน ทั้งจากส่วนแบ่งค่าโฆษณาและจากรายได้เสริม
จากการใช้แอพพลิเคชั่น (เช่น ส่วนแบ่งค่าดาวน์โหลด
สติ๊กเกอร์ (sticker) ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) หรือ   
การขายไอเท็มในแอพพลิเคชั่นประเภทเกมต่าง ๆ)
การเริ่มต้นธุรกิจ
ต้ อ งมี ค วามรู ้ ท างเทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ โดยเมื่ อ
ต้ อ งการเริ่ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น เราสามารถ        
จดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูปแบบของกิจการและสามารถ
เข้าสู่ระบบภาษีได้โดยการขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีเงินได้เกินกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

กรมสรรพากร The Revenue Department

ในขั้นตอนการเตรียมตัวเปิดธุรกิจนี้ หากมีการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ จะต้อง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษี ดังนี้
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่วา่ จะจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็นผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนหรือไม่ โดยเราจะถูกเรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่
ในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขาย โดยผู้ขายจะออกใบก�ำกับ
ภาษีให้ ซึ่งเราต้องจัดเก็บไว้เพื่อใช้ส�ำหรับการค�ำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้รายจ่าย
ในการค�ำนวณภาษีเงินได้ และหากเราจดทะเบียนเป็น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เรามีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงาน
ภาษีซื้อด้วย
เมือ่ เราเปิดให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ และมีรายได้
ก็ต้องมีภาษีเกิดขึ้น ดังนี้
1. ต้องเรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ และออกใบก�ำกับภาษี
ให้แก่ผู้รับบริการ เมื่อได้รับช�ำระค่าบริการ
2. มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซอื้ และ
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
หากมีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงาน มีการเช่าสถานทีต่ งั้
ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อน�ำส่ง    
กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่
เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ
1. การจ้างลูกจ้าง ในกรณีทเี่ รามีลกู จ้างเราต้องท�ำการ
เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อน�ำส่งกรมสรรพากร
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ที่เราจ่ายเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ
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   2. การจัดหาสถานทีต่ งั้ ผูเ้ ช่าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลเมือ่ จ่าย
ค่าเช่า มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
1. ครัง้ แรกยืน่ ตามแบบ ภ.ง.ด.94 ในเดือนกรกฎาคม
ถึงกันยายน ส�ำหรับเงินได้ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
2. ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ในเดือนมกราคม
ถึงมีนาคมของปีถัดไป ส�ำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม โดยน�ำภาษีทจี่ า่ ยครัง้ แรกมาหักออกจากภาษี
ที่ค�ำนวณได้ในครั้งที่ 2
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้องยืน่ แบบช�ำระภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลต่อกรมสรรพากร
ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตัง้ อยูห่ รือทางอินเทอร์เน็ตปีละ 2 ครัง้ ได้แก่
1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชียื่นตามแบบ
ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันครบ 6 เดือนของ
รอบระยะเวลาบัญชี
2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชียื่นตามแบบ
ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยน�ำภาษีทจี่ า่ ยในครึง่ รอบระยะเวลาบัญชี
มาหักออกจากภาษีที่ค�ำนวณได้เมื่อสิ้นรอบเวลาบัญชี
• ภาษีศุลกากร
หากมีการน�ำวัสดุอปุ กรณ์และเครือ่ งมือในการประกอบ
ธุ ร กิ จ เข้ า มาจากนอกประเทศ เรามี ห น้ า ที่ ต ้ อ งยื่ น       
ใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. เริ่ ม จากการลงทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ผ ่ า นพิ ธี ก าร
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)               
โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
2. ผ่านพิธีการน�ำเข้าสินค้าโดยต้องศึกษาเรื่องพิกัด
อัตราภาษีศลุ กากรเพิม่ เติมตามแต่ละประเภทของสินค้า
ที่น�ำเข้า
จะเห็นว่า การท�ำธุรกิจนัน้ ท่านควรศึกษารายละเอียด
ธุ ร กิ จ และภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ร อบคอบเสี ย ก่ อ น
เพื่อจะได้ไม่มีภาระภาษีที่จะเสียในภายหลังต่อไป
ที่มาข้อมูล:
http://taxclinic.mof.go.th/สินค้า-128-คลินก
ิ ภาษีธรุ กิจพัฒนาแอพพลิเคชัน
่ -1.html
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Feature

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

สามีภรรยา

ยื่นภาษีเงินได้อย่างไร
ช่วงตัง
้ แต่มกราคมถึงมีนาคมของทุกปี คงเป็นทีท
่ ราบดีวา่ จะเป็นช่วง
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�ำปี โดยจะ
เป็นการยื่นแบบแสดงรายการส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับระหว่างปีที่ผ่านมา
ซึ่งในกรณีเป็นคนโสด การยื่นแบบก็คงไม่ยุ่งยากมากนักเพราะยื่นเงินได้
และค่าลดหย่อนเฉพาะของตนเอง แต่สำ� หรับสามีภรรยาทีจ
่ ดทะเบียนสมรส
กันแล้วนั้น ปัจจุบันมีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการยื่นภาษีส�ำหรับคู่สมรส
ก�ำหนดไว้ดังนี้

กรมสรรพากร The Revenue Department
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1. กรณีสามีหรือภรรยามีเงินได้เพียงฝ่ายเดียว :

ฝ่ า ยผู ้ มี เ งิ น ได้ จ ะเป็ น ผู ้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี              
ซึง่ สามารถน�ำคูส่ มรสมาหักลดหย่อนได้ดว้ ย โดยในปีภาษี
2560 สามารถหักลดหย่อนคู่สมรสได้ถึง 60,000 บาท

2. กรณีสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ :  

สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการได้ ซึ่งมีทางเลือกว่า
จะแยกยื่นกันเลย หรือแยกยื่นเฉพาะเงินเดือนหรือยื่น
รวมกันเลยก็ได้ดังนี้
		
2.1 ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นแบบแสดงรายการ :
เป็นการแยกยื่นโดยการแบ่งความรับผิดชอบกันชัดเจน
แต่ละฝ่ายนั้นมีเพียงหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตาม
เงินได้ ที่ตนเองได้รับ และในกรณีที่เงินได้ของสามีหรือ
ภรรยา ท�ำมาหาได้รว่ มกันและไม่สามารถแยกได้วา่ เงินได้
เป็นของใครคนละเท่าไร กฎหมายก�ำหนดให้แบ่งกันฝ่ายละ
ครึง่ หนึง่ (50%) เว้นแต่เงินได้ประเภทที่ 8 ทีส่ ามารถแบ่งได้
ตามสัดส่วนตามที่ตกลงกัน แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้
กฎหมายให้แบ่งกันคนละครึง่ หนึง่ (50%) เช่นกัน      
2.2 ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเงินได้เฉพาะเงินเดือน :
สามี ห รื อ ภรรยาสามารถน� ำ เงิ น ได้ เ ฉพาะเงิ น เดื อ น           
ซึง่ เป็นเงินได้ประเภทที่ 1 มาแยกยืน่ ต่างหาก ส่วนเงินได้
ประเภทที่ 2 ถึง 8 นัน้ ก็สามารถน�ำมายืน่ แบบแสดงรายการ
รวมกันได้
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2.3 รวมยืน่ รายการและเสียภาษีรวมกันทัง้ หมด :
สามี แ ละภรรยา สามารถน� ำ เงิ น ได้ แ ละค่ า ลดหย่ อ น       
ทุกอย่างมารวมกันยื่นแบบแสดงรายการไปพร้อมกันได้
		
ส�ำหรับข้อควรระวัง ในการยืน่ แบบแสดงรายการ
ของสามีภรรยาบางกรณี กฎหมายถือว่าเป็นวิธีการยื่น
รายการส�ำหรับปีภาษีนนั้ ทันที ถ้าหากมีการเปลีย่ นแปลง
การยื่นแบบ ต้องยื่นขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร  
ถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยพอสรุปกรณีที่ต้องยื่น
ขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้
(1) เงินได้ที่มีการแบ่งส่วนเงินได้ไว้แล้ว หากจะ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินได้ ต้องยื่นขออนุมัติอธิบดี
กรมสรรพากรก่อน
ตัวอย่าง นาย A ยืน่ แบบฯ ภ.ง.ด.90 แสดงเงินได้
ประเภทที่ 8 ขายของเบ็ดเตล็ด แบ่งสัดส่วนเงินได้กับ     
คูส่ มรส 60:40 ในปีภาษีเดียวกัน ต้องการเปลีย่ นแปลง
สั ด ส่ ว นเงิ น ได้ เ ป็ น 50:50 ต้ อ งยื่ น ขออนุ มั ติ อ ธิ บ ดี  
กรมสรรพากรก่อน
(2) กรณี ส ามี แ ละภรรยาเลื อ กยื่ น แบบฯ และ
เสียภาษีรวมกัน หากประสงค์จะเปลี่ยนเป็นแยกยื่น
แยกค�ำนวณภาษีต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรก่อน
แต่ส�ำหรับการยื่นเสียภาษีที่ไม่ใช่ภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด.93,
ภ.ง.ด.94) ไม่ต้องขออนุมัติแต่อย่างใด
ตัวอย่าง นาง B และ นาย C มีเงินได้จากค่าเช่าร่วมกัน
ได้ยนื่ แบบฯ ภ.ง.ด.90 โดยเลือกยืน่ รายการและเสียภาษี
รวมกันในนามนาง B หากประสงค์จะเปลีย่ นแปลงการยืน่
แบบฯ ภ.ง.ด.90 แยกยืน่ เงินได้ระหว่าง นาง B และ นาย C
ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรก่อน

ในส่วนของการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
วิธีการยื่นแบบฯ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร
สามารถท�ำได้โดยท�ำหนังสือชีแ้ จงเหตุผลและ
ความจ�ำเป็นต่ออธิบดี และน�ำส่งหนังสือที่
ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ที่ ทีผ่ มู้ เี งินได้ระบุไว้ใน
ตอนยืน่ แบบแสดงรายการ เพือ่ ทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะ
ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนให้ทา่ นต่อไป ซึง่ โดย
ปกติทวั่ ไปแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะแนะน�ำให้ตา่ งฝ่าย
ต่างแยกยืน่ แบบแสดงรายการ โดยให้พจิ ารณา
เงือ่ นไขจากเงินได้คา่ ลดหย่อนของแต่ละฝ่าย
เป็นส�ำคัญ โดยท่านสามารถทดสอบด้วยการ
ยื่นแบบออนไลน์เปรียบเทียบในวิธีต่าง ๆ
ทีแ่ นะน�ำไป เพือ่ ดูผลการค�ำนวณภาษีทอี่ อกมา
ได้ก่อน แล้วจึงค่อยตัดสินใจเลือกวิธีการ       
ยืน่ แบบแสดงรายการของท่าน กรมสรรพากร
ก็ยนิ ดีและไม่ขดั ข้องเลยค่ะ

ที่มาข้อมูล:
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/RD-husband-wife
-56.pdf

Story Sharing

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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จับตา

ใบก�ำกับภาษีปลอม
เรื่องการใช้ใบก�ำกับภาษีปลอมเพื่อเลี่ยงภาษีนี้ เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
จึงได้พยายามป้องกันและแก้ปัญหาช่องว่างของการเก็บภาษีอากรที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยได้มี
กฎหมายก�ำหนดบทลงโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ออกและผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอมนี้
โดยบทลงโทษและความผิดของการใช้ใบก�ำกับภาษีปลอมมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
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นิยาม
•

฿

฿

ใบก� ำ กั บ ภาษี ป ลอมในทางแพ่ ง หมายถึ ง ใบก�ำกับภาษีที่
ถูกผู้อื่นปลอมขึ้นและกฎหมายยังให้ความหมายรวมถึงในกรณีใบก�ำกับภาษี
ที่ผู้รับประโยชน์ไม่สามารถน�ำพิสูจน์ได้ว่า บุคคลใดเป็นผู้ออกใบก�ำกับภาษี
กฎหมายให้ถอื ว่าเป็นใบก�ำกับภาษีปลอม

• ใบก�ำกับภาษีปลอมในทางอาญา หมายถึง ใบก�ำกับภาษีทผี่ อู้ นื่

ท�ำปลอมขึน้ โดยการปลอมทัง้ ฉบับหรือแต่สว่ นหนึง่ ส่วนใด เติม หรือตัดทอน
ข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในใบก�ำกับภาษีทแี่ ท้จริงประทับตราปลอม
หรือลงลายมือชือ่ ปลอมในใบก�ำกับภาษี

กรมสรรพากร The Revenue Department
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โทษของการออกใบก�ำกับภาษีปลอม
ประเด็น

		

1. ออกใบก�ำกับภาษี ใบเพิม่ หนี้

ความรับผิดทางแพ่ง		

โทษทางอาญา

1. เสียเบีย้ ปรับอีก 2 เท่าของจ�ำนวน 1. ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ 3 เดือน

ใบลดหนี้ โดยไม่มสี ทิ ธิออกตาม
กฎหมาย

ภาษีตามใบก�ำกับภาษี ใบเพิ่มหนี     ้ ถึง 7 ปี และปรับตัง้ แต่ 2,000 บาท
ถึง 200,000 บาท (มาตรา 90/4(3))
ใบลดหนี้ (มาตรา 89(6))
2. เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีทตี่ อ้ ง
ช�ำระหรือน�ำส่ง (มาตรา 89/1)

2. น�ำใบก�ำกับภาษีปลอมไม่ว่า

1. เสียเบีย้ ปรับอีก 2 เท่าของจ�ำนวน 1. น�ำใบก�ำกับภาษีปลอมหรือใบ

ทัง้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ในการ
ค�ำนวณภาษี

ภาษีตามใบก�ำกับภาษีนั้น (มาตรา
89(7))
2. เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีทตี่ อ้ ง
ช�ำระหรือน�ำส่ง (มาตรา 89/1)

ก�ำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี
โดยเจตนา ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับ
ตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000
บาท (มาตรา 90/4(7))

จะเห็นได้ว่า หากเป็นผู้กระท�ำความผิดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ออกใบก�ำกับภาษีปลอมต่างก็มีบทลงโทษ            
ไม่ตา่ งกัน ดังนัน้ การปฏิบตั ทิ างภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน จะช่วยให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างมัน่ ใจ ไม่ตอ้ ง
คอยห่วงหน้าพะวงหลังอีกต่อไปหากประกอบธุรกิจอยูใ่ นกติกาทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ายด้วย
ที่มาข้อมูล:
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news09_2561.pdf
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การปรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
้ ก
ี ารปรับ
ปี 2560 นีม

3 หลักใหญ่ ๆ คือ

Story Sharing

มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ

฿

1

ปรับอัตราภาษี 30%
ส�ำหรับเงินได้ช่วง
2,000,001-5,000,000
บาท (เดิม 2,000,0014,000,000 บาท) และอัตรา
ภาษี 35% ส�ำหรับเงินได้
5,000,001 บาทขึ้นไป
(เดิม 4,000,001 บาทขึน
้ ไป)

2

เพิม
่ วงเงินหักค่าใช้จา่ ย
ของเงินเดือน ค่าจ้าง
ตามมาตรา 40(1) และ (2)
เป็น 50% ไม่เกิน 100,000
บาท (จากเดิมหักเหมา
40% ไม่เกิน 60,000 บาท)

3

เพิ่มค่าลดหย่อน
เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว
60,000 บาท (เดิม 30,000
บาท) ค่าลดหย่อนคู่สมรส
60,000 บาท (เดิม 30,000
บาท) เป็นต้น

รวมสิทธิลดหย่อน
เมื่อถึงเวลายื่นภาษีปี ’60
(EP.1)

และแล้วก็มาถึงช่วงของก�ำหนดเวลาในการยืน
่ ภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดา
ประจ�ำปี 2560 กันแล้ว ซึ่งในปี 2560 นี้ ว่ากันว่า ถือเป็นปีที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ใ นเรื่ อ งของภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาส� ำ หรั บ
ประเทศไทยเลยทีเดียว เพราะเป็นปีทไี่ ด้มก
ี ารปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาใหม่ มีการปรับเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่าย และมีการปรับปรุง
ค่าลดหย่อนให้เพิม
่ ขึน
้ อีกหลายรายการ เพือ
่ ให้ผเู้ สียภาษีได้รบ
ั ประโยชน์กน
ั
มากยิ่งขึ้น ทีนี้มาดูกันว่า หลัก ๆ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไร
แล้วจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

กรมสรรพากร The Revenue Department
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คนโสด

• หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงานเพียงประเภทเดียว

(เงินเดือน ค่าจ้าง) จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน
120,000 บาท
หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง)
และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้อง
ยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

•

คนไม่โสด

• หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง)  

เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้   
เกิน 220,000 บาท
หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง)
และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้อง
ยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

•

รายการลดหย่อนในปีภาษี 2560 มีอะไรบ้าง

รายการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาปีภาษี 2560 มีทงั้ รายการหักลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
ลดหย่อนเงินประกัน เงินออม เงินลงทุน เงินบริจาค และรายการลดหย่อนตามมาตรการด้านต่าง ๆ โดย    
ขณะที่ก�ำลังจัดท�ำต้นฉบับอยู่นี้ ก็คงลุ้นกันอยู่ว่าจะมีมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวตามมาเหมือน
ปีที่ผ่านมาอีกหรือไม่ แต่ส�ำหรับฉบับนี้มาดูรายการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว และกลุ่มรายการ     
หักลดหย่อนค่าประกัน เงินออม และเงินลงทุนกันก่อน ซึ่งมีรายการดังนี้
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กลุม่ รายการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
1 ลดหย่อนส่วนบุคคล หักลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท
2 ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท ส�ำหรับสามีภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรส    
โดยคูส่ มรสต้องไม่มเี งินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกน�ำมาค�ำนวณภาษีพร้อมกัน และไม่ได้แยกยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
3 ลดหย่อนบุตร หักลดหย่อนจากการเลีย้ งดูบตุ รทีย่ งั มีชวี ติ อยูไ่ ด้คนละ 30,000 บาท หากเข้าเงือ่ นไขคือ
กรณีเป็นบุตรตามกฎหมาย สามารถน�ำมาหักลดหย่อนได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบุตร
กรณีเป็นบุตรบุญธรรม สามารถน�ำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน
กรณีมที งั้ บุตรบุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้นำ� บุตรชอบด้วยกฎหมายทัง้ หมดมาหักก่อน แล้วจึงน�ำ
บุตรบุญธรรมมาหัก รวมกันได้ไม่เกิน 3 คน
กรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจ�ำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะน�ำบุตรบุญธรรมมาหัก
ไม่ได้
โดยบุตรที่จะน�ำมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
บุตรมีอายุไม่เกิน 20 ปีในปีภาษีนั้น
บุตรมีอายุระหว่าง 20-25 ปีในปีภาษีนั้น และก�ำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
บุตรมีอายุ 25 ปีขึ้นไปในปีภาษีนั้น และเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
บุตรต้องไม่มเี งินได้ในปีภาษีตงั้ แต่ 30,000 บาทขึน้ ไป (ยกเว้นเงินปันผล) หรือรายได้ทมี่ นี นั้ ได้รบั การยกเว้น
ตามกฎหมาย เช่น บุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี และรับเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลนั้นจะถือว่าเป็นเงินของผู้ปกครอง       
และไม่ถือว่าบุตรมีรายได้
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4 ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา หักลดหย่อนได้กรณีเป็นบิดาและมารดาของตัวเอง และ
กรณีเป็นบิดาและมารดาของคู่สมรส ซึ่งน�ำมาหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ถ้ามีครบ 4 คนก็หักทั้ง 4 คน
โดยมีเงือ่ นไขว่า บิดาและมารดาต้องมีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป และมีรายได้ในปีภาษีนนั้ ไม่เกิน 30,000 บาท ทัง้ นี้ ต้องให้         
บิดาและมารดาออกหนังสือรับรองการเลี้ยงดู (ลย.03) ให้กับบุตรที่จะขอลดหย่อนภาษีด้วย โดยจะมีเพียงบุตร    
แค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ส่วนบุตรคนอื่น ๆ ไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้อีกแล้ว
5 ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000
บาทขึ้นไป นอกจากนี้บิดาหรือมารดาต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ต�่ำกว่า 180 วันในปีภาษีนั้น ขณะที่บุตรที่จะใช้สิทธิ
ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้ ทั้งนี้ หากบุตรหลายคนร่วมกันซื้อประกัน
สุขภาพให้บิดาหรือมารดา ก็สามารถน�ำมาหารเฉลี่ยเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เช่น พี่น้อง 2 คน ซื้อเบี้ยประกันสุขภาพ
ให้บิดา 15,000 บาท ก็จะน�ำมาหักลดหย่อนได้คนละ 7,500 บาท และแบบประกันสุขภาพของบิดามารดาที่น�ำมา
ลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นความคุ้มครองด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายเงินชดเชย จากการเจ็บป่วยทั่วไป
(2) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายเงินชดเชย จากกรณีอุบัติเหตุ
(3) คุ้มครองกรณีที่เป็นโรคร้ายแรง
(4) ประกันคุ้มครองการพยาบาลส�ำหรับการเจ็บป่วยระยะยาว (Long Term Care)
(1)

6 ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ สามารถน�ำมาหักลดหย่อนได้สงู สุด
คนละ 60,000 บาท หากเป็นผูท้ ดี่ แู ลคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ        
มีเงือ่ นไขคือ ต้องเป็นคนพิการทีม่ บี ตั รประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพทีม่ เี งินได้พงึ ประเมินไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ หากผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
เป็นบิดา มารดา บุตร หรือคูส่ มรสของผูม้ เี งินได้ ก็สามารถใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนควบคูก่ นั ได้เลย เช่น บิดาอายุเกิน 60 ปี                   
เป็นผูพ้ กิ าร ไม่มรี ายได้ สามารถน�ำมาลดหย่อนได้สงู สุด (30,000+60,000 บาท) เท่ากับ 90,000 บาท เป็นต้น
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กลุ่มรายการหักลดหย่อนค่าประกัน เงินออม และการลงทุน
7 ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อน
ด้วยการซื้อประกันชีวิต จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีก็คือ     
		
(1) ประกันชีวต
ิ แบบทัว่ ไป ลดหย่ อ นได้ ต ามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงือ่ นไขคือ
ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่       
10 ปีขน้ึ ไป
มีผลตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสม
(เงินปันผลหรือเบีย้ คืนรายปี)
ต้องเป็นกรมธรรม์ท่ีซื้อจากบริษัทประกันชีวิต     
ทีด่ ำ� เนินกิจการในไทย
หากเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี ถือว่า
ผิดเงือ่ นไข จะไม่สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้
หากเราซือ้ ประกันชีวติ ให้คสู่ มรสไว้ และคูส่ มรส
ไม่มีรายได้ แต่ยังจ่ายเบี้ยประกันอยู่ ก็ยังสามารถน�ำ     
เบีย้ ประกันทีจ่ า่ ยไปมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท
(2)  ประกันชีวต
ิ แบบบ�ำนาญ ลดหย่อนได้ 15%
ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท มีเงือ่ นไขคือ
ต้องเป็นประกันทีม่ รี ะยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขนึ้ ไป
จ่ายผลตอบแทนให้ผเู้ อาประกันตัง้ แต่อายุ 55 ปี
ต่อเนือ่ งไปจนถึงอายุ 85 ปี
เมือ่ รวมค่าเบีย้ ประกันทีจ่ า่ ยให้กบั กองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ หรือกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
หรือกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) แล้ว ต้องไม่เกิน
500,000 บาท
ทั้งนี้ หากมีประกันชีวิตแบบทั่วไปอยู่แล้ว แต่ยัง
ไม่ครบ 100,000 บาท สามารถน�ำค่าเบีย้ ประกันชีวติ

แบบบ�ำนาญไปรวมกับสิทธิลดหย่อนประกันชีวิตแบบ
ทั่วไปให้ครบ 100,000 บาทก่อนได้ ส่วนที่เหลือก็ยัง
สามารถน�ำมาลดหย่อนโดยใช้สทิ ธิเบีย้ ประกันชีวติ แบบ
บ�ำนาญได้ 15% ของเงินได้ทเี่ สียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท  
       
8 ลดหย่ อ นค่ า เบี้ ย ประกั น สุ ข ภาพ
ลดหย่อนภาษีตัวใหม่ที่ออกมาใช้ส�ำหรับปีภาษี 2560
โดยเราสามารถน�ำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อตั้งแต่วันที          ่
1 มกราคม 2560 มาลดหย่อนได้สงู สุด 15,000 บาท         
แต่เมือ่ รวมเบีย้ ประกันชีวติ แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
และเงือ่ นไขเป็นไปตามทีก่ รมสรรพากรก�ำหนด
9 ลดหย่ อ นค่ า ประกั น สั ง คม ลดหย่อน      
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมทีถ่ กู หักน�ำส่ง 5% ทุกเดือน
โดยลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละ 9,000 บาท
(ค�ำนวณจากรายได้สงู สุดทีเ่ ดือนละ 15,000 บาท)
10 ลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน
รวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity
Fund (LTF) ลดหย่อนได้สงู สุด 15% ของเงินได้
พึงประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนนั้ แต่ไม่เกิน
500,000 บาท และก�ำไรทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
(Capital Gain) ก็ได้รบั ยกเว้นภาษีดว้ ย ทัง้ นี  ้ การถือครอง
LTF ตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะต้องถือครองไว้อย่างน้อย
7 ปี จากเดิม 5 ปี ซึ่งจะนับตามปี พ.ศ. เช่น ซื้อ LTF  
ปี 2559 จะต้องถือไว้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นอย่าง
น้อย และไม่สามารถโอนหรือจ�ำน�ำไปเพือ่ เป็นหลักประกันได้
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1 1 ล ด ห ย ่ อ น ค ่ า ซื้ อ ห น ่ ว ย ล ง ทุ น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement
Mutual Fund หรือ RMF) ลดหย่อนได้สงู สุด
15% ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้
ในปีภาษีนนั้ แต่เมือ่ รวมกับเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ กบข. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน ประกันชีวติ
แบบบ�ำนาญ และกองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้อง               
ไม่เกิน 500,000 บาท        
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14 ลดหย่ อ นเงิ น ที่ จ ่ า ยเข้ า กองทุ น ครู
โรงเรียนเอกชน โดยครู อาจารย์ ทีจ่ า่ ยเงินเข้ากองทุน
ครู โ รงเรี ย นเอกชน สามารถน� ำ มาลดหย่ อ นภาษี ไ ด้
ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทตี่ อ้ ง
เสียภาษี และเมือ่ รวมกับกองทุนอืน่ ๆ ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว
ก็ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาท

15 ลดหย่อนเงินที่จ่ายสะสมเข้ากองทุน
การออมแห่ ง ชาติ โดยสมาชิ ก สามารถใช้ สิ ท ธิ           
12 ลดหย่ อ นเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ลดหย่อนภาษีจากเงินสะสมเข้า กอช. ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง
ส�ำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยไปจริง แต่ สูงสุดปีละ 13,200 บาท แต่เมือ่ รวมกับเงินสะสมกองทุน
ไม่เกินปีละ 10,000 บาท มาลดหย่อนภาษีได้กอ่ น โดย   อืน่ ๆ ข้างต้นทีก่ ล่าวไปก็ตอ้ งไม่เกินกว่า 500,000 บาท
ส่วนจ�ำนวนทีเ่ กิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้
และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำไป
รวมกับเงินได้ทตี่ อ้ งเสียภาษี และเช่นเดียวกัน เมือ่ รวมกัน
฿
ทัง้ หมดทุกกองทุนแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
13 ลดหย่ อ นเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ โดยข้าราชการทีจ่ า่ ย
เงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
เดือนละ 3% โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเพิม่ ให้อกี 3%
สามารถน�ำเงินในส่วนที่เราจ่ายไปมาลดหย่อนภาษีได้   
เท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทตี่ อ้ งเสียภาษี
และเมือ่ รวมกับกองทุนอืน่ ๆ ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว ก็ตอ้ งไม่เกิน
500,000 บาท

฿

ฉบับหน้ามาดูกนั ว่ามีรายการหักลดหย่อนเงินบริจาค
และกลุม่ รายการหักค่าลดหย่อนเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
รวมทัง้ กลุม่ รายการหักค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐกันต่อว่าอะไรบ้างที่สามารถใช้สิทธิได้   
กันต่อค่ะ หากมีขอ้ สงสัยในทางปฏิบตั สิ ามารถสอบถาม
ได้ที่ RD Intelligence Center 1161 หรือศึกษาข้อมูล
เพิม่ เติมได้ที่ www.rd.go.th

฿
฿

฿

Story Sharing+
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ฤทัยกาญจน์ จารุพัฒนากุล นักวิชาการภาษีช�ำนาญการ

7ประเด็นความเสี่ยง
ในการตรวจสอบแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา

฿

การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ ป็ น หน้ า ที่ ที่ ผู ้ มี ร ายได้ ต ้ อ งศึ ก ษาและ
ท�ำความเข้าใจให้ถก
ู ต้อง เพราะภาษีเป็นเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข้องกับการบริหารต้นทุน
และสภาพคล่องทางการเงิน หากผูม
้ รี ายได้ปฏิบต
ั ไิ ม่ถก
ู ต้องตามข้อกฎหมาย
ที่ก�ำหนด ก็จะท�ำให้ต้องเสียภาษีในส่วนที่ช�ำระไม่ครบถ้วน และยังต้องช�ำระ
เบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกด้วย ดังนั้น ผู้มีรายได้ควรตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ
ให้ถูกต้องก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อจะได้ลดข้อขัดแย้งในการ
ถูกตรวจสอบภาษี ดังนี้

กรมสรรพากร The Revenue Department
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1 ผูม้ รี ายได้จากการประกอบกิจการ เช่น ค้าขาย

รับจ้างท�ำของ ให้บริการต่าง ๆ แสดงรายได้จาก
การประกอบกิ จ การไม่สอดคล้องกับ สภาพ            
ข้อเท็จจริงหรือไม่ เช่น จ�ำนวนคนงานเพิม่ ขึน้      
การขยายสาขา ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก       
แต่ยงั คงแสดงรายได้เท่าเดิมหรือแสดงรายได้ลดลง

3 หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย (กรณี

หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยจริ ง ) ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ
เงินได้จากการประกอบกิจการ เช่น
กิ จ การเป็ น ร้ า นขายของช� ำ แต่ มี
ใบเสร็จค่าน�้ำมันดีเซลจ�ำนวนมาก

5 รายการค่าลดหย่อนทีแ่ สดงไม่สมั พันธ์

กับเงินได้ ซึง่ อาจแสดงได้วา่ ผูป้ ระกอบการ
แสดงเงินได้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
เช่น แสดงรายได้ทงั้ ปี 600,000 บาท แต่มี
ค่าลดหย่อนซื้อ LTF 300,000 บาท ซื้อ
ประกันชีวติ อีก 100,000 บาท มีดอกเบืย้
เงินกูอ้ กี 100,000 บาท เมือ่ รวมค่าลดหย่อน
ทัง้ หมดเท่ากับ 500,000 บาท ซึง่ ยังไม่รวม
กับค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันอืน่ ๆ ไม่นา่ จะ
เพียงพอส�ำหรับค่าครองชีพโดยปกติ จึงเป็น
ประเด็นว่าผูม้ รี ายได้นา่ จะมีรายได้มากกว่านี้

2 หักค่าใช้จา่ ยไม่ถกู ต้อง เช่น การยืน่ แบบ

แสดงรายการภาษี ส� ำ หรั บ ปี ภ าษี 2560
กฎหมายได้เปลีย่ นแปลงให้เงินได้พงึ ประเมิน
ตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวล
รัษฎากร เช่น ค้าขาย หรือรับจ้างท�ำของ        
หักค่าใช้จา่ ยเหมาได้ไม่เกินร้อยละ 60 เท่านัน้

4 มีเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาท
ต่อปี แต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

6 มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย     

แต่ ไ ม่ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
(ด้วยความเข้าใจผิดว่าถูกหักภาษีแล้วจึงไม่ตอ้ ง
ยืน่ แบบฯ อีก) หรือยืน่ แบบแสดงรายการภาษี    
เงินได้แต่ยนื่ ไม่ครบถ้วน

7

คณะบุ ค คลหรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว น
สามั ญ ไม่ มี ก ารแบ่ ง เงิ น ส่ ว นแบ่ ง
ก� ำ ไรหรื อ มี ก ารแบ่ ง เงิ น ส่ ว นแบ่ ง
ก�ำไร แต่ไม่ได้น�ำไปเป็นเงินได้ของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน

หากท่านได้ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย ตรวจสอบ
รายได้ รายจ่าย เอกสารหลักฐานและจัดวางระบบ
บัญชีภาษีไว้ดแี ล้วก็ไม่ตอ้ งกังวลใจในเรือ่ งถูกเรียก
ตรวจสอบภาษีอกี ต่อไป
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Law

ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ

บริจาคให้ศาสนสถาน

อย่างไรได้ประโยชน์ทางภาษี
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การท�ำบุญเป็นสิง
่ ทีอ
่ ยูค
่ ก
ู่ บ
ั คนไทยมาโดยตลอด เรามักจะถูกสอนจากครอบครัว ครู
หรือบุคคลอื่น ๆ ให้รู้จัก “การให้” ในทรัพย์สินหรือเงินทองที่เราพอจะมี โดยต้องเป็น
การให้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ครอบครัว หรือคนรอบข้าง ซึ่ ง การให้
ในลักษณะเช่นนีจ้ ะท�ำประโยชน์ให้แก่ผรู้ บ
ั ทีย
่ ง
ั ขาดแคลนในทรัพย์สน
ิ สูงสุด และสร้างบุญ
ความสุข ความอิ่มเอิบใจของผู้ให้อย่างเต็มที่

นอกจากการได้บุญกุศลและความสุขทางใจแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ผู้บริจาคได้รับจากรัฐอีกทางหนึ่ง คือ การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่การบริจาคดังกล่าว โดย
หลักกฎหมายมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
การบริ จ าคของบุ ค คลธรรมดาที่ ส ามารถน� ำ มาหั ก               
ลดหย่ อ นในการค� ำ นวณเงิ น ได้ สุ ท ธิ เ พื่ อ เสี ย ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้น ต้องเป็นการบริจาคที่เป็น
“เงิน” เท่านั้น โดยต้องมีหลักฐานการบริจาค เช่น
ใบอนุโมทนาบัตรจากวัดที่บริจาค หรือใบเสร็จรับเงิน
จากมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การ
สาธารณกุศล หรือบันทึกหรือหนังสือใด ๆ ทีเ่ ป็นหลักฐาน
แสดงได้ว่าบริจาคเมื่อใด ผู้ใดบริจาค บริจาคแก่ผู้ใด  
และจ�ำนวนเงินเท่าใด เป็นต้น (บุคคลธรรมดาไม่สามารถ
ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาคสิ่งของ ถึงแม้
จะมีหลักฐานการบริจาคนั้นก็ตาม เช่น บริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้วดั วาอาราม)  โดย “เงิน” บริจาคทีจ่ ะน�ำมา
ใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนภาษีได้นน้ั ต้องมีจำ� นวนเท่าทีบ่ ริจาค
(จ่ายเท่าไหร่ ได้สิทธิเท่านั้น) แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินที่เหลือหลังจากหักลดหย่อนตามมาตรา 47  
(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน       
นิตบิ คุ ล สามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาค
ได้กว้างกว่ากรณีของบุคคลธรรมดา โดยผู้ประกอบการ
สามารถน�ำรายจ่ายจากการบริจาค “เงิน” และ/หรือ
“สิ่งของ” มาถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
ซึ่งสามารถน�ำมูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินนั้นมาหัก  
เป็นรายจ่ายในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้    
นิ ติ บุ ค คลในส่ ว นที่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 2 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ                        
ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้          
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ผู้ประกอบการต้องเก็บหลักฐานแสดงการบริจาคเงิน
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น จากการบริ จ าคนั้ น เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
สรรพากรตรวจสอบด้วย
สิ่งส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริจาคมักจะเข้าใจว่า การ
บริจาคเงินให้ศาสนสถาน อันได้แก่ วัดวาอารามทุกแห่ง
ในโลกนี้สามารถน�ำหลักฐานมาใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้ จริง ๆ แล้ว วัดที่ผู้บริจาคจะใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีได้นั้นต้องเป็นวัดในพระพุทธศาสนา (ไม่รวม
ส�ำนักสงฆ์ต่าง ๆ) รวมทั้งโบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือ
มัสยิดของศาสนาอิสลามทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน้
โดยวัดดังกล่าวจะต้องเป็นวัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จึ ง จะถื อ ว่ า การบริ จ าคเงิ น
หรือทรัพย์สินให้แก่วัดนั้นเป็นการบริจาคตามข้อ 2
ของประกาศกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยภาษี เ งิ น ได้
และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง ก�ำหนดองค์การ
สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา
ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา
3  (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล         
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239)
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา      
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2535 ซึง่ ผูบ้ ริจาคสามารถน�ำหลักฐานทีว่ ดั ออกให้
มาหักลดหย่อนหรือน�ำมาลงเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้
ดังนัน้ การบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให้วดั ไทยทีต่ งั้ อยูใ่ น
ต่างประเทศ ผู้บริจาคจึงไม่สามารถน�ำหลักฐานที่ออก
โดยวัดมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ เนื่องจากวัด
ที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศเป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นตามความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมและตามข้อบังคับของทางการ
ของประเทศนั้น ๆ โดยไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และไม่เข้าลักษณะข้อ 2
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด

ในปัจจุบัน การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่วัด ผู้บริจาคสามารถใช้รูปแบบปกติ คือ
บริ จ าคด้ ว ยตนเองหรื อ เข้ า บั ญ ชี ธ นาคาร
ของวัด โดยวัดจะมีหลักฐานการบริจาคนั้น
ให้แก่ผู้บริจาค อย่างไรก็ดี ในอนาคตอันใกล้
ผู ้ บ ริ จ าคสามารถบริ จ าคผ่ า นระบบบริ จ าค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้วัดซึ่งเป็น
หน่ ว ยรั บ บริ จ าคที่ จ ะต้ อ งลงทะเบี ย นกั บ
กรมสรรพากรขอมีเลขอ้างอิงการเป็นหน่วย
รับบริจาค โดยสามารถลงทะเบียนได้ทเี่ ว็บไซต์
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป การน�ำระบบ
e-Donation มาใช้ เ พื่ อ เป็ น การอ� ำ นวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ จ าคให้ ส ามารถใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยผูบ
้ ริจาคไม่ตอ
้ ง
เก็บหลักฐานในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เช่ น ใบอนุ โ มทนาบั ต ร ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ
หลักฐานอืน
่ ๆ เป็นต้น เนือ
่ งจากกรมสรรพากร
มี ข้ อ มูล การบริจ าคปรากฏบนระบบบริ จาค
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ส รรพากร
จึงไม่ตอ
้ งขอหลักฐานการบริจาคมาประกอบการ
พิ จ ารณาการขอคื น เงิ น ภาษี และที่ ส� ำ คั ญ
จะท�ำให้ผบ
ู้ ริจาคได้รบ
ั เงินคืนภาษีได้เร็วขึน
้ ด้วย

English

ฤทัยกาญจน์ จารุพัฒนากุล นักวิชาการภาษีช�ำนาญการ

English

around Us

กรมสรรพากร The Revenue Department

29

# 1/2

ใครว่าการเรียนนั้นจะต้องเรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น ในเมื่อสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราก็สามารถเป็น
ความรูใ้ ห้กบ
ั เราได้ทก
ุ ที่ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึง
่ เป็นภาษาสากลทีม
่ ค
ี วามจ�ำเป็นอย่างมากในปัจจุบน
ั
และจะเป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันกันโดยทั่วไปในอนาคต เราสามารถเรียนรู้ค�ำศัพท์
และประโยคได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะเห็นภาษาอังกฤษไปกับเราทุกที่ เช่น
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือจะเป็นฉลากของใช้ต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเป็นประจ�ำ หากเรา
ลองสั ง เกตดู ก็ จ ะพบว่ า มี ค� ำ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษก� ำ กั บ อยู ่ ด ้ ว ยเสมอ English+ ได้ ห ยิ บ ตั ว อย่ า ง
ค�ำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านค่ะ
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เนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ
เนื้อวัว
Beef

เนือ
้ แกะ
Lamb

หมูสามชั้น
Pork Belly
หมูกรอบ**
Crispy Pork
Belly
กุ้ง
Shrimp

เนื้อปลาเก๋า		
Grouper Fillet
เนื้อปลาเทร้าท์		
Trout Fillet

อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ
จะเห็นค�ำว่า Instant อยู่หน้าประเภทสินค้า
ซึ่งหมายถึง ด่วน หรือท�ำเสร็จในเวลารวดเร็ว

• Bagasse ชานอ้อย

• Tableware จาน ชาม แก้วน�้ำ
• to be able to สามารถ
แปลเช่นเดียวกัน Can
• withstand ดูเหมือนเป็น

preposition แต่ค�ำนี้เป็นค�ำกริยา
แปลว่า ทนต่อ ต้านทาน

Instant Green Curry 		

น�้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุง

Instant Tofu Miso Soup

ซุปเต้าเจี้ยวกึ่งส�ำเร็จรูป

Instant Noodle		

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

Instant Coffee			

กาแฟผงพร้อมชง

กรมสรรพากร The Revenue Department
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น�้ำอัดลม
น�้ำพริกต่าง ๆ

จะเรียกว่า Paste หมายถึง วางหรือแปะไว้
เมื่อใช้กับอาหารจะหมายถึง เครื่องปรุงที่มี
ลักษณะข้น เช่น

• Shrimp Paste น�้ำพริกกะปิ
• Fish Chilli Paste น�้ำพริกนรกปลา
• Spicy Shrimp Stir-fry Paste ซอสพริก

ส�ำหรับปรุงอาหาร
มีหลายค�ำศัพท์ที่ใช้เรียก เช่น

• Carbonated Drink
• Fizzy drink
• Soft drink
• Soda ก็หมายถึง
น�้ำอัดลมเช่นกัน

• หากบริกรในร้านอาหารถามว่า What kind
of dressings?
• หรือถามว่า What would you like to
go with your salad?
• เขาหมายความว่า คุณต้องการน�้ำสลัด

(Salad Dressing) แบบไหน ซึง่ มีหลายรสชาติ
เช่น Thousand Island Dressing, Caesar
Dressing, Sesame Dressing,
หรือ Mayonnaise

แผ่ น ปลิ ว ของซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต แห่ ง นี้ นอกจาก
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ซึง่ เป็นแบบสองภาษาแล้ว ยังมีสตู ร
ท�ำอาหารอีกด้วย ในคราวหน้ามาดูวธิ ที ำ 
� “คัว่ กลิง้      
หอยลายสมุนไพร” by chef Ian (เชฟเอียน) กันค่ะ  
ว่าท�ำอย่างไรให้อร่อยเหมือนมีพ่อครัวโรงแรม           
มาท�ำให้กินถึงบ้าน
ที่มาของข้อมูล:
www.tops.co.th

32

Thinking+

เฟื่องฟ้า ค�ำตัน บุคลากร

อยู่ที่คุณคิด?

กรมสรรพากร The Revenue Department
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ท่ า นเคยสงสั ย หรื อ ไม่ ว ่ า ท� ำไมบางคนถึ ง ประสบความส� ำ เร็ จ จนร�่ำ รวยมหาศาล ทั้ ง ที่ พ วกเขามี
พื้นฐานชีวิตไม่ต่างจากคนอื่นทั่วไป เรื่องนี้มีผลการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายคนพบว่า
สิ่งส�ำคัญที่สุด ที่ท�ำให้คนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีนั้นมาจากวิธีคิด อย่างเช่น Steve Siebold เศรษฐี
เงินล้านที่สร้างความร�่ำรวยด้วยตัวเองเคยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่ท�ำให้เศรษฐีนั้นแตกต่าง ไม่ได้มาจากการท�ำ
แต่มาจากการคิด Siebold ใช้เวลาเกือบ 30 ปี ในการเก็บข้อมูลและบทสัมภาษณ์ของบรรดามหาเศรษฐี
ทั่วโลก จนได้ผลส�ำเร็จออกมาเป็นหนังสือ How Rich People Think ที่รวบรวมเอาวิธีคิดของคนร�่ำรวย
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากคนธรรมดาอย่างเรา ๆ วารสารสรรพากรฉบับนี้จึงมีวิธีคิดแบบคนรวย
มาฝากทุกท่านด้วยค่ะ

1. คนทัว่ ไปคิดว่า เงินน�ำมาซึง่ ปัญหา
แต่คนรวยคิดว่า ความยากจนน�ำมา
ซึ่งปัญหา คนทั่วไปหลายคนคิดว่า คนที่รวย คือ

พวกเขาโชคดี แต่มีจ�ำนวนไม่น้อยที่รวยได้เพราะ      
ไม่สจุ ริต และก่อปัญหาตามมา ในขณะทีค่ นรวยเชือ่ ว่า
ถึงแม้เงินไม่ได้การันตีความสุข แต่เงินท�ำให้ชวี ติ สบายขึน้
ไม่ ล� ำ บาก เพราะการไม่ มี เ งิ น นั่ น แหละที่ ท� ำ ให้   
เกิดปัญหาตามมา
					

2. คนทั่วไปคิดว่าการเห็นแก่ตัวคือ
เรื่องที่แย่ แต่คนรวยมองว่าการเห็น
แก่ตัวคือเรื่องที่ดี คนรวยจะพยายามท�ำให้

ตัวเองมีความสุขมากกว่าคนอื่นหรือสังคม ซึ่งนั่นคือ
สิง่ ทีค่ นทัว่ ไปมองว่าแย่ ไม่ดี ซึง่ Siebold บอกว่านีค่ อื
สาเหตุที่ท�ำให้พวกเขายังคงไม่รวยอยู่ต่อไป เพราะ
คิดถึงตัวเองน้อยไป
		

3. คนทั่ ว ไปลองเล่ น หวยเผื่ อ รวย
คนรวยท� ำ งานเพื่ อ ให้ ร วย หลายคน      

อยากรวยทางลัด พยายามเล่นหวย เพื่อที่วันหนึ่ง
จะรวย แต่คนรวยลงมือท�ำจริงจัง เพือ่ ทีจ่ ะได้รวยขึน้

34

฿

				

4. คนทั่ ว ไปคิ ด ว่ า การศึ ก ษาทั่ ว ไปคื อ
เรื่องส�ำคัญและน�ำไปสู่ความร�่ำรวย แต่
คนรวยเชื่อว่าความรู้เฉพาะเป็นด้าน ๆ
ส�ำคัญทีส่ ดุ หลายคนเชือ่ ว่า การเรียนต่อโท ต่อเอก

฿

฿

ตามที่สังคมเห็นว่าดี จะเป็นหนทางสู่ความรวย แต่
คนรวยเชื่อว่า การมีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องที่ตนชอบ
		
ก็เพียงพอแล้วที่จะท�ำให้ส�ำเร็จในเรื่องนั้น

9. คนทัว่ ไปเชือ่ ว่า ต้องท�ำอะไรสักอย่าง
5. คนทั่วไปคิดถึงวันดี ๆ ในอดีตและ ถึงจะรวย แต่คนรวยคิดว่า ต้องเป็น
ปรารถนาจะกลั บ ไป คนรวยมองแต่ อะไรสั ก อย่ า งถึ ง จะรวย คนทั่วไปคิดว่า        
ข้างหน้า คนที่ก่อร่างสร้างตัวจนรวย วางชีวิตตนเอง ต้องท�ำอะไรสักอย่าง และได้เงินมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เป็นเดิมพัน มองแต่อนาคตว่าเขาต้องรวย และท�ำ      
ตามเป้าให้ส�ำเร็จ ส่วนคนที่คิดว่าอดีตของเขาเป็นเรื่อง  
ที่หอมหวานยากจะลืม มักจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
				

และรวย แต่คนรวยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากประสบการณ์
และความล้ ม เหลว จนวั น หนึ่ ง ประสบความส� ำ เร็ จ
และร�่ำรวย
			

และการหลงใหลในตัวมัน
			

ไม่มเี งินท�ำอย่างไรก็ไม่รวย มันต้องมีเงินก่อน แต่คนรวย
ยืมเงินคนอื่นมาสร้างความส�ำเร็จให้ตนเอง

6. คนทั่ ว ไปมองเงิ น ด้ ว ยอารมณ์ 10. คนทั่วไปคิดว่าต้องมีเงิน ถึงจะน�ำ
คนรวยจะมองเงินด้วยเหตุผล มองเงินเป็น เงินไปท�ำให้รวย แต่คนรวยใช้เงินคนอืน่
ประตูและโอกาส ไม่ใช่สิ่งของมีค่าที่ตามมาด้วยอารมณ์ ท�ำให้ตัวเองรวย หลายคนมักคิดว่า เพราะเรา  

7. คนทั่ ว ไปหาเงิ น จากการท� ำ สิ่ ง ที่
ไม่ชอบ ไม่รัก คนรวยท�ำสิ่งที่เขารัก 11. คนทัว่ ไปคิดว่าตลาดขับเคลือ่ นด้วย
คนรวยเชือ่ ว่า สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ หรือกลยุทธ์ทดี่ ที สี่ ดุ คือท�ำสิง่ ที่ เหตุผล คนรวยคิดว่าตลาดขับเคลื่อน
คุณรัก แล้วค่อยหาทางท�ำให้มันท�ำเงินได้ แต่คนทั่วไป
ด้วยอารมณ์ และความอยากได้อยากมี
ส่วนมากยอมทนท�ำสิ่งที่ตนไม่ชอบเพื่อเงิน
ของมนุ ษ ย์ คนรวยรู ้ ดี ว ่ า การค้ า ขายทุ ก อย่ า ง          
					
8. คนทั่วไปไม่ตั้งเป้าสูงเกินเพราะกลัว ขับเคลือ่ นด้วยความอยาก ความกลัว อารมณ์ของมนุษย์
ท� ำ ให้ พ วกเขารู ้ ว ่ า ต้ อ งท� ำ อย่ า งไรกั บ ปั จ จั ย พวกนี้             
ผิ ด หวั ง แต่ ค นรวยกล้ า ตั้ ง เป้ า ให้ ให้เข้าข้างเขา
สูงที่สุด และท้าทายตัวเอง ไม่มีใครรวยได้ 				
ถ้าไม่ตงั้ เป้า สูง ๆ ซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ นส่วนมากไม่ทำ 
� เพราะ 12. คนทั่วไปใช้เงินเกินตัว คนรวยใช้
ไม่อยากผิดหวังนั่นเอง
เงินประหยัด วิธีคิดของคนรวยเวลาอยากได้ของ

อะไรก็คือ หาเงินให้รวยก่อนสิ พอซื้อได้ค่อยซื้อ และ        
ถึงแม้เขาจะมีเงินมากมาย แต่เขาก็ยงั ใช้เงินอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
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13. คนทัว่ ไปสอนลูกให้อยูร่ อด คนรวย 18. คนทั่ ว ไปชอบเพลย์ เ ซฟกั บ เงิ น
สอนลูกถึงวิธีที่ท�ำให้รวย คนรวยสอนลูกว่า คนรวยรูว้ า่ เมือ่ ไหร่ตอ้ งกล้าเสีย่ ง เพิม่ เติม

โลกนี้มีคนรวย และคนจน แต่ไม่ได้สอนให้ดูถูก แต่สอน
ให้ รู ้ ว ่ า อยากเป็ น แบบไหน และท� ำ อย่ า งไรถึ ง จะได้       
เป็นแบบที่ลูกอยากเป็น ซึ่งแน่นอนถ้าลูกถึงจุดที่เข้าใจ
จะเลือกอยากที่จะเป็นคนรวย

จากข้อที่แล้ว นักลงทุนทุกคนเสียเงินกันมาบ้างทั้งนั้น    
มีจุดล้มเหลว แต่เขารู้ว่าที่เสียไป เขาต้องได้กลับมา
มากกว่า และนีค่ อื ความเสีย่ งทีพ่ วกเขากล้ารับ ทีค่ นทัว่ ไป
ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นัก
			

14. คนทั่ ว ไปเอาเรื่ อ งเงิ น มาท� ำ ให้ 19. คนทั่วไปชอบอะไรที่สบาย ๆ แต่
เครียด คนรวยสงบนิ่งในความมั่งคั่ง คนรวยชอบความท้าทาย หาความสบาย
ของตน คนหลายคนคิดมากเพราะเรื่องเงิน เครียด ในความไม่แน่นอน ความท้าทายคือสิง่ ทีค่ นรวยชอบ
เพราะเงิน และสุดท้ายก็บอกว่าเงินคือตัวปัญหา และไม่
ได้ทำ� ให้คนมีความสุข แต่คนรวยคิดต่างจากนีโ้ ดยสิน้ เชิง
เขาคิดว่าเงินช่วยแก้ปัญหาได้ และไม่ท�ำให้เกิดปัญหา   
ที่ท�ำให้เครียด

มันอาจจะยากล�ำบากในตอนแรกทีเ่ ริม่ ท�ำ แต่เขาเชือ่ ว่า
มันต้องส�ำเร็จ แต่คนธรรมดาไม่ชอบความท้าทายและ
ความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นัก
		

คิดว่าชีวิตเรียนรู้ได้ไม่จบสิ้น แม้เรียนจบแล้ว ชีวิต
นอกมหาวิทยาลัยนีแ่ หละคือแหล่งเรียนรูช้ นั้ ดี แต่คนทัว่ ไป
อยากเรียนให้จบ และสนุกกับชีวิตมากกว่า
					

แพง ๆ เพื่อสุขภาพเพราะมันคือเรื่องส�ำคัญ อย่างเช่น
ประกันชีวติ ประกันสุขภาพราคาแพง แต่คนทัว่ ไปไม่คอ่ ย
อยากเสียกับเรื่องพวกนี้
					

20. คนทั่วไปไม่เคยมองความสัมพันธ์
15. คนทัว่ ไปอยากสนุกมากกว่าเรียนรู้ ระหว่างเงินกับสุขภาพ คนรวยคิดว่า
คนรวยอยากเรียนรู้มากกว่าสนุก คนรวย เงินช่วยชีวิตพวกเขาได้ คนรวยยอมจ่ายเงิน

16. คนทั่ ว ไปมองว่ า คนรวยหยิ่ ง 21. คนทั่ ว ไปคิ ด ว่ า อาจต้ อ งเลื อ ก
คนรวยชอบอยูก่ บั คนทีค่ ดิ เหมือน ๆ กัน ระหว่ า งครอบครั ว กั บ ความรวย แต่
เพราะคนทั่วไปมองว่าคนรวยหยิ่ง คนรวยจึงต้องคบกับ คนรวยเอาทุกอย่าง Siebold กล่าวว่า มันเป็น

คนรวยด้วยกัน นอกจากนี้ Siebold ยังบอกว่า การที่ ความเชื่อที่ผิดที่มองว่า ถ้าคุณจะตามหาความร�่ำรวย   
คนส่วนมากชอบบอกว่าคนรวยหยิ่ง คือวิธีทางอ้อมที่ คุณอาจจะต้องเสียคนรอบข้างไป ซึ่งคนรวยมองว่า      
ท� ำ ให้ ตั ว เขาเองรู ้ สึ ก ดี ขึ้ น ในวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ขาเลื อ กเดิ น คุณมีได้ทกุ อย่างต่างหากล่ะ
มากกว่า
ทัง้ หมดนีค้ อื วิธคี ดิ และมุมมองของผูร้ ำ�่ รวย คุณเอง
		
17. คนทัว่ ไปชอบออมเงิน คนรวยชอบ ก็เป็นเศรษฐีได้ถา้ ลองหยิบแง่คดิ เหล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้
หาเงิน คนรวยชอบหาเงินทีถ่ งึ แม้จะเสีย่ ง แต่ยอมเพือ่ กับตัวเอง แค่พฒั นาความฉลาดทางการเงินของตัวเอง
ความคุม้ ค่า แต่คนธรรมดาไม่ชอบความเสีย่ ง ชอบความ และเริ่มต้นคิดให้เหมือนกับตัวเองเป็นเศรษฐีเงินล้าน
จะช่วยให้เงินไหลเข้ามาหาคุณได้เอง แต่สุดท้ายแล้ว
มั่นคงมากกว่า
ไม่วา่ จะรวยหรือจนเราก็มคี วามสุขได้ ถ้าคุณเป็นคนที่
มีความพอเพียง และใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียง คุณก็จะมีชวี ติ
ที่มีความสุขไม่แพ้คนรวยเช่นกัน
ที่มาข้อมูล:
http://www.kiitdoo.com/21-ข้อที่-คนรวย-คิดต่าง/
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Healthy

กันจพร อินทร์ประเสริฐ บุคลากร

นอนดีไม่มีโรค

ในแต่ละวันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเรียน การท�ำงาน
หรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ จนลืมค�ำนึงถึงความส�ำคัญของ
การนอนหลับ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มาจาก
การนอน ทัง
้ อาจมาจากการนอนหลับไม่เพียงพอ ซึง
่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง
จริง ๆ แล้ว คือนอนให้ครบ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน และอาจมาจาก
การนอนมากเกินไป เพราะหากนอนมากเกินกว่า 8 ชั่วโมง
ขึน
้ ไป ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราได้เช่นกัน ปัญหา
เหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะท�ำให้เป็นโรคร้ายตามมาได้ โดย
พอสรุปโรคที่มากับการนอนได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มของผู้มีอาการ
นอนหลับไม่เพียงพอ และกลุม
่ ของผูม
้ อ
ี าการนอนมากจนเกินไป
ดังนี้ค่ะ
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•

โรคมะเร็งล�ำไส้ โรคยอดฮิตของคนที่ใช้ชีวิต  

•

โรคหลอดเลือดหัวใจ สารโปรตีนจะสะสม

แบบคนที่นอนดึกแต่ต้องตื่นเช้าไปท�ำงานหรือไปเรียน
ทานอาหารเช้าไม่ทัน และทานแต่อาหารไม่มีประโยชน์
ไม่เคยออกก�ำลังกาย จนท�ำให้เกิดความเสือ่ มของระบบ
ภายใน จนกลายเป็ น ล� ำ ไส้ อั ก เสบและลุ ก ลามเป็ น   
มะเร็งล�ำไส้ในที่สุด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าจุดเริ่มต้นของโรคนี้
คือการนอนดึก และได้มกี ารศึกษาวิจยั พบว่าในคนจ�ำนวน
1,240 คน มีคนทีน่ อนน้อยกว่า 6 ชัว่ โมง คิดเป็น 47%
ทีพ่ บว่า มีอาการของมะเร็งล�ำไส้มากกว่าคนทีน่ อนหลับ
อย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป

กลุ่มของผู้มีอาการ
นอนหลับไม่เพียงพอ
คือการนอนน้อยจากการนอนไม่หลับ อาจมาจากการที่
ต้องท�ำงาน หรืออ่านหนังสือสอบจนดึก เมื่อสะสม     
นานวันเข้าก็จะท�ำให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะตื่นสาย
มีกลิ่นตัว มีอาการเครียด หงุดหงิดง่าย และสุดท้ายก็คือ
อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง เพราะร่างกายและสมอง       
ชินต่อการนอนดึก จนท�ำให้พ่วงปัญหาสุขภาพด้านอื่น
ตามมา เช่น
		

มากขึ้นในหัวใจเมื่อเวลาเราตื่นโดยธรรมชาติ แต่ถ้าเรา
ไม่นอน หรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้จะยิ่งไปเกาะที่
หลอดเลือดหัวใจ จนท�ำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งการวิจัยใน
กลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็นเวลา 88 ชั่วโมง ผลออก
มาว่ามีความดันเลือดที่สูงมากผิดปกติ และในผู้หญิงที่
อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี มีความเสีย่ งเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า
					
โรคเบาหวาน เมื่อคนเป็นเบาหวานพักผ่อน         
ไม่เพียงพอ จะท�ำให้ระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วถึง 23% รวมทั้งระดับอินซูลินในเลือดก็สูงขึ้น
อย่างรวดเร็วถึง 48% ในการวิจัยบางส่วนพบว่า คนที่
เป็นเบาหวานอยู่แล้ว จะเกิดภาวะร่างกายดื้ออินซูลิน
จากการนอนไม่พออีกด้วย

•
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สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง เพราะการ
นอนไม่หลับจะท�ำให้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต�่ำลง ซึ่ง
ท�ำให้ความต้องการทางเพศลดต�ำ่ ลงไปด้วย จะเห็นได้วา่
ผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่ มักจะมีสาเหตุ  
มาจากการพักผ่อนน้อย หรือนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
					
อารมณ์แปรปรวนง่าย เมือ่ นอนไม่คอ่ ยหลับ
ตื่นเช้ามาจึงมีอาการอ่อนเพลีย ไม่กระปรี้กระเปร่า      
จนท�ำให้รู้สึกหงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ และยัง
ท�ำให้การตัดสินใจผิดพลาดไปด้วย เนือ่ งจากสมองทีไ่ ม่คอ่ ย
ได้พักจึงท�ำงานได้ไม่เต็มที่ และเมื่อเกิดความเครียด       
ก็จะตามมาด้วยกลิน่ ตัวตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายทีแ่ รงขึน้
อีกด้วย

• ระบบย่อยอาหารท�ำงานผิดปกติ ท�ำให้ •

เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารย่อยไม่ดี และการ
ถ่ายอุจจาระไม่เป็นปกติ บางครั้งท้องเสียแต่บางครั้ง      
ก็อาจท้องผูกขึ้นมากะทันหัน เพราะกระเพาะอาหาร   
เกิดการล้า จึงท�ำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควร
					
โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง บางคนอาจต้องใช้
เวลาเกินกว่า 30 นาที ถึงจะสามารถหลับได้ หรือ        
อาจจะหลับ ๆ ตื่น ๆ ทั้งคืน จนท�ำให้ตื่นกลางดึกและ
ไม่สามารถหลับได้อกี และยังส่งผลต่อการเข้าห้องน�ำ้ บ่อย
ทั้งคืน เพราะร่างกายต้องการดูดซับน�้ำมากกว่าคนปกติ
ซึง่ หากมีอาการแบบนีเ้ กิน 1 เดือน จะเรียกว่าเป็นอาการ
ของโรคนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง

•

•

ท�ำอย่างไรให้หลับง่ายขึ้น
พยายามก�ำหนดเวลานอนให้เป็นเวลา ปล่อยสมองให้โล่ง
หยุดคิดเรื่องราวต่าง ๆ งดดื่มชา กาแฟ และอาหารต่าง ๆ ที่มี
ส่วนผสมของสารทีส
่ ามารถกระตุน
้ สมองได้กอ
่ นนอน ทานอาหาร

		
กลุ่มของผู้มีอาการ

นอนมากจนเกินไป หรือ
โรคนอนเกิน (Hypersomnia)

เป็นโรคที่หลับเกินพอดี หรือโรคขี้เซา ที่ยิ่งนอนมาก
เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังไม่พอ และจะนอนหลับยาวนานเกิน
8 ชัว่ โมงขึน้ ไป จะมีอาการเฉือ่ ยชา ไร้ชวี ติ ชีวา ทานน้อย
แต่กลับอ้วนง่าย เพราะการนอนท�ำให้กระเพาะอาหาร
ไม่ยอ่ ย จึงเกิดเป็นตัวอาหารและไขมันสะสม นอกจากนี้
ยั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด อาการโรคซึ ม เศร้ า ได้ ง ่ า ยถึ ง 49%                    
ซึง่ มากกว่าคนปกติทวั่ ไป และมีอาการอืน่ ๆ ตามมา คือ

ให้ตรงเวลา รับประทานผักและผลไม้ให้มาก ๆ
หลีกเลีย
่ งการทานอาหารหนัก หรือเนือ
้ สัตว์
ก่ อ นนอน เพราะจะยิ่ ง ท� ำ ให้ อึ ด อั ด ท้ อ ง
จนท�ำให้นอนไม่หลับ ออกก�ำลังกายเพื่อให้
ร่างกายได้ขับเหงื่อ ท�ำให้สมองปลอดโปร่ง
งดเล่นคอมพิวเตอร์ และการสือ
่ สารทุกชนิด
ก่อนนอน และปิดไฟท�ำห้องนอนให้เงียบสงบ
เพือ
่ สร้างบรรยากาศในการน่านอน และควร
เลือกทีน
่ อนทีไ่ ด้มาตรฐาน นอนสบายไม่แข็ง
หรือนุม
่ จนเกินไป พร้อมทัง
้ หาหมอนทีร่ องรับ
ศีรษะได้พอดี

• สมองเฉื่อยชา ส่งผลให้ท�ำอะไร และคิดอะไร

เชื่ อ งช้ า กลายเป็ น คนไร้ ชี วิ ต ชี ว า ขยั บ ตั ว น้ อ ยลง             
จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ อ้วนง่าย    
น�ำ้ หนักเกินทีจ่ ะส่งผลให้เป็นโรคอืน่ ๆ ตามมาอีกมากมาย
ทั้ง โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน เป็นต้น
						
ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวนง่าย ชีวติ     
ไม่คอ่ ยมีความสุข ซึง่ ได้มกี ารศึกษากับกลุม่ ผูห้ ญิงสูงวัย     
โดยในคนทีน่ อนมากกว่าวันละ 9 ชัว่ โมง และน้อยกว่า       
วันละ 5 ชัว่ โมง สมองจะท�ำงานแย่ลงในระยะเวลา 2 ปี
เพราะฮอร์โมนในร่างกาย และสารเคมีซีโรโทนิน และ       
เอนดอร์ฟิน ที่เป็นสารแห่งความสุขลดต�่ำลง

•
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• มีบตุ รยาก จากการศึกษาพบว่าผูท้ นี่ อนในระยะ

เวลา 7-8 ชั่วโมงต่อวัน จะมีโอกาสติดลูกได้มากกว่า   
ผูท้ นี่ อนนานเกินวันละ 9 ชัว่ โมง เป็นจ�ำนวนถึง 650 คน
เพราะฮอร์โมนและรอบเดือนของผู้หญิง จะเป็นปกติ  
ก็ต่อเมื่อได้รับการพักผ่อนที่พอดี
				
เสียชีวิตเร็ว จากผลวิจัยที่ว่าผู้ที่นอนนานเกิน
กว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่นอน       
7-8 ชั่วโมง ถึง 1.3% เพราะผู้ที่นอนมากเกินไปจะ        
หลับง่าย และใช้เวลานาน ท�ำให้รา่ งกายไม่คอ่ ยได้ขยับ
หรือออกก�ำลังกายใด ๆ จึงไม่สามารถเพิ่มออกซิเจน
แก่อวัยวะภายใน เป็นสาเหตุทำ� ให้เสียชีวติ ได้งา่ ย เสีย่ ง
ต่อสภาวะการหยุดหายใจแบบเฉียบพลัน (ไหลตาย)
เพราะเนื้อสมองตายเนื่องจากการดับไปของสัญญาณ
สมองที่นานเกินเวลานอนของคนปกติ

•

นอนอย่างไรให้พอดี

• เข้านอนตรงเวลาทุกวัน และเมื่อตื่นนอนแล้ว
ให้ลก
ุ เลย อย่าต่อเวลาการนอนออกไปอีก

• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่

และหลีกเลีย
่ งเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ ส
ี ารคาเฟอีนทุกชนิด

• หากิจกรรมก่อนนอนง่าย ๆ ที่สามารถท�ำได้

ทุกคืน เช่น อ่านหนังสือ หวีผม เพื่อให้คุณได้
ปรับตัว และพัฒนาการนอนหลับที่ดี

• อย่ากลัวจนกลายเป็นไม่กล้านอน หรือบังคับ

ตัวเองไม่ให้นอน เพราะกลัวว่าตัวเองจะนอนนาน
เกิ น ไป ถ้ า ท� ำ แบบนั้ น จะยิ่ ง ท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรม
การนอนผิดรูปแบบ จนอาจกลายเป็นนอนไม่หลับ
หรื อ หลั บ ยาวกว่ า เดิ ม ซึ่ ง จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
สุขภาพ
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การนอนที่ดี

และถูกต้องควรเป็นอย่างไร

					
ควรนอนให้อยูใ่ นช่วง 6-8 ชัว่ โมงต่อวัน ควรนอนและ
ตื่นให้ตรงเวลา โดยควรจะนอนก่อน 4 ทุ่ม แล้วตื่น
ประมาณ 5 ถึง 6 โมงเช้า แค่นี้ก็กระปรี้กระเปร่าเตรียม
รับเช้าวันใหม่อย่างสดชื่นได้แล้ว อาบน�้ำก่อนนอน
ทุกครั้ง เพราะถ้าเราไม่อาบจะท�ำให้รู้สึกไม่สบายตัว
เหนียวตัวจากคราบเหงือ่ ไคล ทีเ่ ราต้องเจอมาตลอดทัง้ วัน
ไม่ ค วรนอนเวลากลางวั น หรื อ ถ้ า นอนกลางวั น
ก็ ไม่ควรนอนนานเกิน 1 ชั่วโมง เพราะอาจจะท�ำให้
กลางคืนนอนไม่หลับ
ท�ำกิจวัตรทุกอย่างในชีวิตให้เป็นระเบียบ ตรงเวลา
และสม�่ำเสมอ หรือในบางคนอาจเรียกเวลาเหล่านี้
ว่านาฬิกาชีวิต เมื่อทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบ
สุขภาพกายและใจก็จะดีขึ้นทันตาเห็น
ไม่ควรใช้ยานอนหลับในรายที่มีอาการนอนไม่หลับ
เรื้อรังเด็ดขาด ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน
ด้วยตัวเอง จะได้ไม่เกิดอันตรายจากการดื้อยา จนต้อง
เพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อย ๆ และในรายที่นอนมากเกินไป
ก็ไม่ควรใช้ยากระตุ้นประสาท เพื่อปลุกให้ตัวเองตื่น
อยู่ตลอดเวลา เพราะอาจท�ำให้เกิดอาการหลอนและ
กลายเป็นอาการทางจิตไปในที่สุด
			
จะเห็นได้ว่าการนอนหลับเป็นเรื่องจ�ำเป็นต่อการ
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเป็นส่วนส�ำคัญ
ต่ อ การท� ำให้ ร ่ า งกายและจิ ต ใจของเรารู ้ สึ ก สดชื่ น
และฟื้นคืนพลัง การนอนแต่พอดีไม่มากไป ไม่น้อยไป
ปรั บ เปลี่ ย นการใช้ ชี วิ ต ให้ เ ข้ า กั บ สุ ข ภาพของเรา
เพราะเรือ่ งการนอนไม่ใช่แค่เรือ่ งเล็ก ๆ ทีเ่ ราจะมองข้าม
แต่เป็นเรื่องของการพักสมองและซ่อมแซม ปรับปรุง
ทุกส่วนของร่างกายในขณะที่เราหลับ เราจึงต้องให้
ความสนใจกั บ วิ ถี ใ นการนอนให้ ม าก เพื่ อ ที่ จ ะได้
ตื่นเช้ามาอย่างสดชื่น และพร้อมที่จะออกไปลุยได้
ตลอดทั้งวัน โดยไม่มีเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์
ต่าง ๆ มารบกวนระหว่างวันได้ค่ะ
ที่มาข้อมูล:
https://www.honestdocs.co/lack-of-sleep-disease
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Sunny Day

เฟื่องฟ้า ค�ำตัน บุคลากร

ดอกไม้...

ตอนนี้เธออยู่ไหน
ดอกบลูซัลเวีย
ณ ไร่บุญรอด
(สิงห์ปาร์ค)
จังหวัดเชียงราย

ดอกพญาเสือโคร่ง
(ซากุระเมืองไทย)
ณ ภูลมโล จังหวัดเลย

ไร่กะหล�่ำปลี

ณ ภูทับเบิก
จังหวัดเพชรบูรณ์

ทุ่งเบญจมาศ

อ�ำเภอวังน�้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

ลานทิวลิป
เทศกาลเชียงราย
ดอกไม้งาม
จังหวัดเชียงราย

ถนนสุพรรณิการ์
จังหวัดนครนายก

ถนนดอกคูน

จังหวัดขอนแก่น

ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล
จังหวัดลพบุรี

กรมสรรพากร The Revenue Department
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เริ่มต้นปีนี้หลังจากที่สนุกสนานกับเทศกาลปีใหม่กันมาแล้ว วารสารสรรพากรเดือนมกราคมยังมี
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีส
่ วยงามตระการตาสุดโรแมนติกทีซ
่ อ
่ นตัวอยูอ
่ ก
ี มากมายทีค
่ ณ
ุ อาจยังไม่เคยไปสัมผัส
ซึง
่ เมือ
่ ฤดูกาลของมันมาถึง สถานทีเ่ หล่านีก
้ จ
็ ะเปล่งปลัง
่ โดดเด่นดึงดูดให้คนทีร่ ก
ั การท่องเทีย
่ วอย่างเรา
หลงใหล อยากไปสัมผัส และยังมีเหล่าหมู่มวลดอกไม้ที่ชื่นชอบอากาศเย็นมาเบ่งบานอวดโฉมกันอีก

ส� ำ หรั บ ฤดู ก าลแห่ ง มวลดอกไม้ ใ นหน้ า หนาวก็ มี
หลากหลาย เรียกได้ว่าอยากไปชมบรรยากาศแบบไหน
ก็มีให้เลือกมากมาย ทั้งแบบ ทุ่งดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และสวนดอกไม้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น กลายเป็น

สีสันในช่วงฤดูหนาวอันงดงามที่ต้องตามไปเก็บภาพกัน
เลยทีเดียว วารสารสรรพากรฉบับนี้จึงขอน�ำพาท่านไป
ร่วมเก็บภาพสวย ๆ ของเหล่ามวลหมู่ดอกไม้ตามสถาน
ที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีที่ไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ
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ดอกบลูซัลเวีย

ณ ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)
จังหวัดเชียงราย

เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีง่ ดงามตระการตา
เต็ ม ไปด้ ว ยทุ ่ ง ดอกไม้ เ มื อ งหนาวนานาพั น ธุ ์
โดยเฉพาะทุ่งดอกบลูซัลเวียบานชูช่อสีม่วงอย่าง
สวยงาม มีพื้นที่รวมกว่า 600 ไร่ โดยมีการจัดทัวร์
ใ ห ้ เ ข ้ า ช ม เ พื่ อ เ ก็ บ
ภาพความประทั บ ใจ
ของสวนดอกไม้ ที่ จั ด ไว้
อย่ า งอลั ง การ บวกกั บ
ทั ศ นี ย ภาพรอบด้ า นที่
ชวนฝัน ทัง้ ขุนเขา ทุง่ หญ้า
เขี ย วขจี และต้ น ไม้
นานาชนิ ด เรี ย กได้ ว ่ า
เต็มอิ่มจุใจแน่นอน

ดอกพญาเสือโคร่ง

(ซากุระเมืองไทย) ณ ภูลมโล
จังหวัดเลย

เป็นรอยต่ออุทยานภูหินร่องกล้า และ
ภูทบั เบิก อยูใ่ นเขตต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอ
ด่านซ้าย เป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ มีดอก
ซากุระ (พญาเสือโคร่ง) ทีป่ ลูกไว้กว่า 1,000
ไร่ จะเริ่มออกดอกในกลางเดือนธันวาคม
ถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ และจะได้ สั ม ผั ส อากาศที่
หนาวเย็น ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาหินสวย
น�ำ้ ตก 9 ชัน้ หมันแดง-หมันขาว น�ำ้ ตกผาตัง้
รอยเท้าไดโนเสาร์ หากนักท่องเทีย่ วต้องการ
มาสั ม ผั ส ธรรมชาติ แ ละต้ น ซากุ ร ะแบบ
ผจญภั ย และนอนกางเต็ น ท์ ต ้ อ งติ ด ต่ อ
ล่วงหน้า เพราะจ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ที่จะขึ้นไปพักค้างแรมข้างบน

กรมสรรพากร The Revenue Department
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ไร่กะหล�่ำปลี
ณ ภูทับเบิก

จังหวัดเพชรบูรณ์
สั ม ผั ส กั บ สี สั น ความสวยงามของดิ น แดน
กะหล�ำ่ ปลี นอนชมดาวยามค�ำ่ คืน และรับลมชมดอย
กลางม่านหมอกอันหนาวเย็น มีความสูงจากระดับ
น�้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของ
เพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศ
ที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบ
ทะเลภูเขา อากาศบริสุทธิ์ และ
เย็ น สบายตลอดปี เนื่ อ งจาก
ร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัย
และอยู ่ บ นที่ สู ง จึ ง สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล

ทุ่งเบญจมาศ
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งปลูกดอกเบญจมาศแหล่งใหญ่ของประเทศ
และหลากหลายสายพันธุ์ ตัดดอกส่งออกขาย
ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
จะมีการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอกขึ้น
เป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ มีกจิ กรรม
ทีน่ า่ สนใจ เช่น การประกวด
และจ�ำหน่ายดอกเบญจมาศ
แปลงสาธิ ต ดอกเบญจมาศ
หลากสายพันธุ์ การแสดงและ
จ�ำหน่ายสินค้า ผักเมืองหนาว
และกิจกรรมการขี่จักรยาน
ท่องเที่ยวรับสายหมอกและ
ลมหนาว
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ลานทิวลิป

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม

จังหวัดเชียงราย

ฤดูหนาวของเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่
การเพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป
และในช่วงฤดูหนาวเป็นประจ�ำทุกปีเรือ่ ยมา จังหวัด
เชียงรายก็จะจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
โดยมี ไ ฮไลท์ เ ด่ น อยู ่ ที่
ดอกทิวลิปหลากสีหลาย
สายพั น ธุ ์ เบ่ ง บานอยู ่
ในอากาศเย็ น ๆ และ
ในงานยังมีอุทยานไม้ดอก
เมื อ งหนาวนานาพั น ธุ ์
เช่ น ดอกลิ ล ลี่ รวมทั้ ง
ประติ ม ากรรมดอกไม้
รูปทรงต่าง ๆ

ถนนสุพรรณิการ์
จังหวัดนครนายก

เส้นทางชวนฝัน ดอกสุพรรณิการ์หรือดอกฝ้ายค�ำ 
เป็นดอกไม้ประจ�ำจังหวัดนครนายก ออกดอกเป็น
ช่อที่ปลายกิ่งในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
ดอกสุพรรณิการ์ทปี่ ลูกไว้บริเวณริมถนนหลายสาย
ในจังหวัดนครนายก ไม่ว่าจะเป็น
ถนนเส้นรังสิต-องครักษ์ เส้นแยก
บางอ้อถึงอ�ำเภอบ้านนา เส้นทาง
ลั ด ไปเขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชล
ก็จะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นและ
ผลิ ด อกสี เ หลื อ งสดใสบริ เ วณ
เกาะกลางถนนจนกลายเป็นถนน
สีเหลืองสว่างไปตลอดเส้นทาง
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ถนนดอกคูน
จังหวัดขอนแก่น

ดอกคูน หรือดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้
มงคล มีดอกสีเหลืองอร่ามลักษณะเป็นช่อ
ย้อยลงมาจากต้น งดงามรับกับความสดใส
ของฤดูรอ้ น ปัจจุบนั สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไป
ตามสองฟากฝัง่ ถนน แต่ทสี่ ามารถชมได้อย่าง
สวยงามที่ สุ ด ก็ ค งจะเป็ น ที่
“ถนนสายดอกคูน” บริเวณ
หน้ า ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด
และที่ บ ริ เ วณสวนดอกคู ณ
ริมบึงแก่นนคร ซึ่งก็งดงาม
เข้ากับบรรยากาศงานดอกคูน
เสียงแคนเป็นอย่างมาก

ทุ่งทานตะวัน

เขาจีนแล จังหวัดลพบุรี
ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นแหล่งปลูกทานตะวันมากทีส่ ดุ
ของประเทศไทย ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 9 อ�ำเภอ
ของจังหวัด และในบริเวณเขาจีนแลก็เป็น
ทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ไม่ไกลจาก
ตัวจังหวัดลพบุรี นอกจากทีน่ แี่ ล้วก็ยงั สามารถ
ไปชมทุ ่ ง ทานตะวั น ได้ อี ก ที่ อ ่ า งเก็ บ น�้ ำ ซั บ
เหล็ก หรือหากคิดจะขับรถเที่ยวชมตามทาง
ก็สามารถไปเก็บภาพดอกทานตะวันสวย ๆ
กันได้ทเี่ ส้นทางดอกทานตะวัน ระหว่างจังหวัด
สระบุรีและจังหวัดลพบุรี
การเริม่ ต้นปีอย่างสดใส ก็ตอ้ งไม่พลาดทีจ่ ะเติมพลังด้วยการออกไปท่องเทีย่ วเพือ่ เพิม่ พลังงานให้ตวั เองแล้วกลับมา
ใช้กับการท�ำงานไปตลอดทั้งปี ค่อย ๆ เที่ยวก็ได้นะคะ เมืองไทยเราเที่ยวได้ทั้งปีอยู่แล้ว หรือจะถือว่าเป็นการทยอย
ใช้วันลาพักร้อนให้คุ้มค่าที่สุดก็ได้ค่ะ
ที่มาข้อมูล :
https://www.beartai.com/article/travel-2/30411
https://www.beartai.com/news/34442
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