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บ.ก. ทักทาย
สวัสดีเดือนมิถนุ ายนค่ะ ย่างเข้าหน้าฝน การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็ยังคงอยู่
แต่คดิ ว่าทุกคนคงเคยชินกับวิถชี วี ติ แบบใหม่ทเี่ รียกว่า
New Normal กันแล้วนะคะ บางคนก็ยัง Work From
Home บางคนก็เดินทางมาท�างานเหมือนเดิมแล้ว
อย่าการ์ดตกนะคะ รักษาสุขภาพด้วย เราจะผ่าน
สถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
วารสารสรรพากรเดือนนี้ได้น�าเสนอมาตรการ
ทางภาษี ที่ ใ ช้ สู ้ ภั ย COVID-19 โดยมี ม าตรการ
คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ การให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่อุตสาหกรรมการแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ การสัมมนา Online ในยุค New Normal
ทีท่ กุ คนเข้าสัมมนาได้ฟรี และปลอดภัยจาก COVID-19
นอกจากนีเ้ พือ่ สุขภาพของทุกคน เรามีขอ้ มูลการเลือก
กินผักตามฤดูกาลมาฝาก ซึ่งหากกินตามฤดูกาลแล้ว
จะได้พืชผักที่ปลอดสารพิษมากกว่า หวังว่าคงเป็น
ประโยชน์ต่อท่านนะคะ “เราไม่ทิ้งกัน”
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในอุตสาหกรรมการแพทย์

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

อธิบดี
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้อ�านวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ตรวจสอบภายใน สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่
บรรณาธิการ

หัวหน้าส่วนสื่อเผยแพร่
กองบรรณาธิการ

ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนสื่อเผยแพร่/ฝ่ายศิลปกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
ส�านักงานเลขานุการกรม
ก�าหนดเวลา

เผยแพร่เป็นรายเดือน
ส�านักงาน

ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางอันจะน�าไปสู่ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป
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04

มุม สรรพากร

กรมสรรพากรจัดพิธถ
ี วายราชสักการะและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร น�าคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างกรมสรรพากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และ
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 ณ กรมสรรพากร
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กรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากรน�าคณะผู้บริหารกรมสรรพากร ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพากร
ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สด และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมี
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
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มุม สรรพากร

นโยบาย “เร่ง” คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม
สรรพากร มอบนโยบาย “เร่ง” ตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจคืนภาษีเพือ่ การให้บริการคืนภาษีมลู ค่าเพิม่
และภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลด้ ว ยควาามรวดเร็ ว และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สามารถช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีให้ได้รับการบริการจาก
กรมสรรพากรได้ ตรงเป้า ตรงกลุม่ และตรงใจโดยถ่ายทอด
สัญญาณผ่านระบบ Telepresence ไปยังส�านักงาน
สรรพากรภาค และส�านักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง
ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร ให้สม
ั ภาษณ์พเิ ศษ
การออกมาตรการภาษีช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการจากโควิด 19
ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี
กรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์พเิ ศษกับส�านักข่าวออนไลน์
ไทยพับลิก้า เรื่อง บทบาทสรรพากรในการช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการจากโควิด 19 ผ่านมาตรการภาษีตา่ ง ๆ
โดยมุง่ เน้นการออกนโยบายภาษี “เลื่อน เร่ง ลด จูงใจ”
เพื่อช่วยเหลือบุคคลและผู้ประกอบการ ได้ตรงกลุ่ม
ให้ บ ริ ก ารที่ ต รงใจ และสร้ า งความเป็ น ธรรมใน
การจัดเก็บภาษี
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กรมสรรพากรเปิดการใช้งาน
ระบบ D-Section 12
ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี
กรมสรรพากรเป็ น ประธานเปิ ด การใช้ ง านระบบ
D-Section 12 ซึง่ เป็นการ Transform รูปแบบการท�างาน
จากกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้เจ้าหน้าที่
เร่งรัดภาษีอากรค้างตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ กรมสรรพากร
ผ่านระบบ Microsoft Teams

อธิบดีสรรพากรตรวจเยี่ยม
ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา
ดร.เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
สรรพากรพื้ น ที่ ส าขาวั ฒ นา ในการนี้ ไ ด้ ม อบอุ ป กรณ์
เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยมี นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ
สรรพากรภาค 2 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผล
การปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในอุตสาหกรรมการแพทย์
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หน่วยงานภาครัฐได้รว่ มมือกันส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ด้านเครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ โดยผู้ประกอบการที่น�าเข้ามาจ�าหน่ายหรือบริจาค
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากภาครัฐ ดังนี้
ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :
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สา กรรม า การ พ
าก

ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ เติม 50% เป็นเวลา 3 ปี ส�าหรับกิจการ
ในกลุม่ อุตสาหกรรมการแพทย์ โครงการทีย่ นื่ ค�าขอรับการส่งเสริมระหว่างวันที่
1 มกราคม - 30 มิถนุ ายน 2563 ต้องน�าเข้าเครือ่ งจักรภายในปี 2563 และต้องเริม่ ผลิต
และมีรายได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้ จะต้องจ�าหน่ายและ/หรือบริจาค
ภายในประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของปริมาณที่ผลิตได้ในปี 2563 -2564
ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร สนับสนุนการปรับเปลีย่ นสายการผลิตเดิม
เพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ที่นา� เข้าภายในปี 2563 โดยสามารถยื่นขอแก้ไขโครงการภายในเดือน
กันยายน 2563
ปรับสิทธิประโยชน์ส�าหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์โดยเพิม่ ขอบข่ายประเภทกิจการการผลิตเชือ้ เพลิงจากผลผลิต
การเกษตรให้ครอบคลุมถึงการผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ โดยจะได้รับ
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี
เพิม่ เติมสิทธิประโยชน์กจิ การผลิตผ้านอนวูฟเวน (Non-Woven Fabric)
ทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์การแพทย์ ให้ได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 5 ปี
ขยายเวลาน�าเข้าเครือ่ งจักรและเปิดด�าเนินการ ขยายเวลาการด�าเนินการ
ให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล การผ่อนผันการขออนุญาตหยุดด�าเนินกิจการ
ชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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กรมสรรพากร :
า

กมา รการส
า า า

ส

พ

สา ร
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ร ม พ
ร า

การ

ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ในการน�าเข้าสินค้า เพือ่ บริจาคให้แก่สถาน
พยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ หรือสถาน
สาธารณกุศล ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2564

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย COVID-19 ส�าหรับการบริจาคตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถน�ามาหักเป็นรายจ่ายในการ
ค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่เกิน 2% ของก�าไรสุทธิ
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03
04

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ผ่านทาง
e-Donation ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถ
น�ามาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จา่ ยและ
ค่าลดหย่อน

ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ส� า หรั บ
ค่าตอบแทนในการเสีย่ งภัยจากการประกอบวิชาชีพเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
COVID-19 ส�าหรับค่าตอบแทนเสีย่ งภัยทีไ่ ด้รบั จากกระทรวงสาธารณสุข
ในปี 2563

การก้ า วข้ า มสถานกรณ์
การระบาดของ COVID-19 ในครัง้ นี้
ไม่ ว ่ า จะเป็ น หน่ ว ยของภาครั ฐ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชน
ทุกคนล้วนมีสว่ นส�าคัญ ในการฝ่าฟัน
วิกฤตครั้งนี้ด้วยกัน

ข้อมูลอ้างอิง :
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125042&language=th
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news22_2563.pdf
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news26_2563.pdf
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มาตรการภาษี

เลื่อน เร่ง ลด จูงใจ
สู้ภัย COVID-19
มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, 93 และ 95)
จากที่ต้องช�าระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่
31 สิงหาคม 2563
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 และ 55) ที่ต้องช�าระ
ภายในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 31
สิงหาคม 2563

“เลื่อน”

ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (ภ.ง.ด. 51) ทีต่ อ้ งช�าระภายในเดือน
เมษายน - กันยายน 2563 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

า
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ส รา การ การ าส
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ง.ด.
1, 2, 3, 53, 54, ภ.พ.30, 36 และ ภ.ธ.40) ที่ย่ืนทาง
อินเทอร์เน็ตซึ่งมีกา� หนดต้องช�าระภายในวันที่ 15 หรือ
วันที่ 23 ของเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563 ก็ได้ขยาย
ให้สามารถยื่นได้ภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ
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เร่งคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการภายในประเทศ
โดยพิจารณาคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ส่งออกที่ดีโดยจะได้รับคืนภายใน 15 วัน กรณียื่นแบบ
ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ต และจะได้รับคืนภายใน 45 วัน
กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ที่สา� นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เร่งคืนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาคืนไปแล้วกว่าร้อยละ 95
จากผู้ขอคืนทั้งหมดประมาณ 3 ล้านคน คิดเป็นภาษี
ที่คืนประมาณกว่า
2.8 หมื่นล้านบาท
เร่งคืนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคืนไปแล้ว
กว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

“ลด”
ก

ส าพ
ร
การ าร
า
า

การ

ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตราร้อยละ 3
เหลือในอัตราร้อยละ 1.5 ส�าหรับการจ่ายเงินได้พงึ ประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

รา า
า พ
ก ร ก การ
รรม า
ส ส
า
ก ร กส
พา ร
ก
รา า
ก
ก

RD Society+

ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายผ่านระบบ
e – Withholding Tax จากอัตราร้อยละ 3 เหลือในอัตรา
ร้อยละ 2 ส�าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564
ลดอัตราดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ SMEs ตาม
มาตรการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�า่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาด
ของ COVID-19 สามารถหักรายจ่ายดอกเบีย้ ได้ 1.5 เท่า
ส�าหรับรายจ่ายดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
- 31 ธันวาคม 2563
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ให้นายจ้าง SMEs สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท่า ส�าหรับ
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในช่วงเมษายน – กรกฎาคม 2563
ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ
เจ้าหนี้ และลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจาก COVID-19
ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่ผน้ ู า� เข้า
ยา เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษา COVID-19
เพือ่ น�ามาบริจาคให้แก่สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ
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เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ในการ
ค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากไม่เกิน 15,000
บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกัน
ชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน
100,000 บาท
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับค่าตอบแทนที่
บุคลากรทางกรแพทย์และสาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
COVID-19 ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการเลือ่ น เร่ง จูงใจ ดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการระยะสัน้ ทีอ่ อกมาเพือ่ ดูแลและเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 เท่านัน้ ในระยะต่อไปกรมสรรพากรจะเร่งน�าระบบเทคโนโลยีมา
ใช้มากขึ้นจนถึงเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้ว เพื่อให้เกิด Digital Transformation ในทุกภาคส่วน
โดยจะเดินหน้าจัดท�าระบบ Tax From Home เพื่อให้การยื่นแบบภาษี การช�าระภาษี การคืนภาษี
และการจดทะเบียนต่าง ๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนของผู้เสียภาษี และเพื่อให้การด�าเนินการทางภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายนโยบายของกรมสรรพากร ได้ตรงกลุ่ม ให้บริการได้ตรงใจ และสร้างความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษีต่อไป

ที่มาข้อมูล : 1. https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news34_2563.pdf
2. https://1th.me/T50hI
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จากภาวะวิกฤตในช่วง COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน หลายคน
หลายองค์กรต้องปรับตัวเข้าสู่ New Normal กรมสรรพากรก็ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ จึงพัฒนารูปแบบการสัมมนาออนไลน์ และจับมือกับพันธมิตรเพือ่ สร้างความร่วมมือ
ในการให้ความรู้เรื่องภาษี เพื่อให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19
จึงเป็นทีม่ าของ “รายการ Tax Station” ทีม่ งุ่ เน้นให้ความรูเ้ รือ่ งภาษีควบคูก่ บั ความรูแ้ บบองค์
รวมจากพันธมิตร เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อ ผ่านการจัดงานสัมมนาออนไลน์
สร้างบริการใหม่ของกรมสรรพากร โดยการ Live Stream ผ่าน Platform Facebook, Twitter,
YouTube ส่งมอบความรู้เรื่องภาษีแก่ประชาชนให้รับรู้ได้ง่ายขึ้น ส่งตรงถึงบ้าน เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2563 ได้ live Stream เป็นครัง้ แรก โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ในชือ่ ตอน “บูตเครือ่ ง SMEs”
ซึง่ กรมสรรพากรได้รว่ มมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หรือ SME D Bank จัดท�าเนื้อหาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMEs และน�าเสนอข้อมูล
การด�าเนินกิจการจัดท�าบัญชีเดียวเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายได้อย่างไร รวมทั้งสิทธิประโยชน์
วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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สนั บ สนุ น จาก SME D Bank และเมื่ อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้รบั ความร่วมมือ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเพจดังที่
เป็นกระแสในโลก social เพื่อให้ความรู้
กับพ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์ จัดสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “เจาะความรู้ 4 ค เพื่อผู้ค้า online”
“รายการ Tax Station” มีแนวคิดที่จะจัดต่อเนื่องทุกเดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ลงทะเบียน ทาง QR code เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โดยสามารถรับชมแบบติดขอบจอกับ
วิทยากร และยังสามารถเข้าร่วมถามสดแบบ real time ในรายการ ผู้สนใจสามารถติดตาม
ข่าวสารการอบรมสัมมนาของกรมสรรพากร ตลอดจนรับชมรายการย้อนหลัง ได้ที่ Facebook
กรมสรรพากร www.facebook.com/ TheRevenueDepartment/

Youtube

กรมสรรพกร
กรมสรรพากร

ลงทะเบียนดวน!

เพื่อรับสิทธิเขารวมถามสด
แบบ Real Time กอนใคร

Tax Station

กรมสรรพากร

เต็มที่ เต็มใจ ใหประชาชน

ที่มาข้อมูล : https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news29_2563.pdf
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จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม
่
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่หน่วยงานราชการต้องพัฒนาระบบงาน
เพื่อให้บริการคุณภาพ โดยเน้นประชาชนเป็นหลัก (Citizen Centric) ดังนั้น เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม กรมสรรพากรจึงร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

ณัฏฐพัชร ธนากิจดุลยวัต เจ้าพนักงานสรรพากรช�านาญงาน
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ผู ้ ป ระกอบการที่ ยื่ น ค� า ขอจดทะเบี ย นตั้ ง นิ ติ บุ ค คลมี สิ ท ธิ ยื่ น แบบ
ค�าขอจดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมกันได้เลย
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

01

กรณี ข อจดทะเบี ย นก่ อ นวั น เริ่ ม
ประกอบกิจการ และมีแผนงานที่สามารถ
พิสจู น์ได้วา่ ได้เตรียมการเพือ่ ประกอบกิจการ
ขายสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารที่ อ ยู ่ ใ นบั ง คั บ
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ และมีการด�าเนินการ
เพื่อเตรียมประกอบกิจการ อันเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่
ในบังคับต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เช่น การก่อสร้าง
โรงงาน การก่อสร้างอาคารส�านักงาน หรือ
การติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น

02
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กรณี เ ป็ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น แต่
ขอแจ้งต่ออธิบดีเพือ่ ขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่า
เพิ่มในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
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โดยผู้ประกอบการที่จะยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

ไม่เป็นผู้ประกอบการแสดงรายการ
ในค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเท็จ

ไม่ได้เป็นตัวแทนเชิดของ
เจ้าของกิจการที่แท้จริง

ไม่ได้ใช้สา� นักงานกฎหมายหรือส�านักงานบัญชี
ของบุคคลอืน่ เป็นสถานประกอบการ เว้นแต่
กรณีเป็นตัวแทนของผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูน่ อก
ราชอาณาจักร

ไม่ได้เป็นผู้ออกใบก�ากับภาษี
โดยมิชอบ หรือเป็นผูใ้ ช้ใบก�ากับ
ภาษีโดยมิชอบ

ไม่ได้กระท�าการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จ
ต่อกรมสรรพากร
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แบบค�าขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ผ่านกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dbd.go.th และ
ต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ก�าหนด โดยพร้อมที่จะแสดง
เอกสารตัวจริงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรด้วย ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบ
การสามารถพิมพ์ค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01)
ที่จัดส่งให้ทาง e-mail ของนิติบุคคล หรือพิมพ์จากเว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใช้เลขที่อ้างอิง

การบริการจากเดิมที่ต้องติดต่อ 2 หน่วยงาน ในการด�าเนินการ
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต้องติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�าหรับ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องติดต่อกรมสรรพากร ปัจจุบันก็จะ
สะดวกขึ้ น ช่ ว ยลดขั้ น ตอนและลดระยะเวลาในการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
รวมทัง้ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ที่มาข้อมูล : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 234) ลงวันที่ 17 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 65) ลงวันที่ 17 เมษายน 2563
www.rd.go.th
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ลด

อัตราภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพื่อคืนสภาพคล่อง
ให้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศ

สืบเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ออกมาตามล�าดับ ทั้งที่เป็น
มาตรการทางการเงิน มาตรการทางภาษี และมาตรการอื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และ
ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ดร.ณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย นิติกรช�านาญการพิเศษ

RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

ส�าหรับมาตรการทางภาษี ในระยะที่ 1
นัน้ รัฐบาลได้ออกมาตรการทางภาษีเพือ่ เยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบไปด้วย
มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศ มาตรการภาษีเพือ่ ลดภาระดอกเบีย้ จ่าย
ของผู้ประกอบการ มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพ
ของการจ้างงาน ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 และมาตรการเร่งคืน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการภายในประเทศ
ในกรณีเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

English+
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ซึ่งในตอนนี้ เราจะมาพูดคุยถึงมาตรการ
ภาษีแรก คือ มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่
ผูป้ ระกอบการในประเทศตามกฎกระทรวง ฉบับที่
361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยเงินได้ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น
2 ประเด็น ดังนี้

Healthy+

Sunny Day+

23

24

มุม สรรพากร

1
ประเภทเงินได้พึงประเมินและผู้รับเงินได้พึงประเมิน ที่ ได้รับลดอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย
ต้องเป็นเงินได้พึงประเมินและผู้รับเงินได้พึงประเมิน ดังต่อไปนี้ (แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม
ทีป่ ระกอบกิจการซึง่ มีรายได้และมูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร)

1.1

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
ในประเทศผู้รับได้เงินได้พึงประเมิน ดังต่อไปนี้

(1) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
(2) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์และค่าแห่งลิขสิทธิ์
อย่างอื่น หรือสิทธิอย่างอื่น
(3) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)
(4) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7)
(5) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)
เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ และการจ่ายรางวัล
ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

1.2

บุคคลธรรมดาผู้รับได้เงินได้พึงประเมิน ดังต่อไปนี้

(1) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)
(2) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7)
(3) การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) เฉพาะ
ทีเ่ ป็นเงินได้จากการให้บริการ และการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือ
ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
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อัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย และช่วงเวลาที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2

2.2

2.1
กรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินข้างต้น
ให้แก่ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบ
กิจการในประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ตาม (17/4)
ข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)
ซึง่ แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563)
ก�าหนดให้การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.5 (เดิมต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0)

กรณีทผี่ จู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินข้างต้น ให้แก่
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบกิจการ
ในประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ตาม (17/5) ข้อ 2
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ซึง่ แก้ไข
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ก�าหนด
ให้การจ่ายเงินได้พึงประเมินข้างต้นที่จ่ายผ่าน
ระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Withholding Tax) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 2 (เดิมต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 3.0)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) นั้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินข้างต้น ที่แต่เดิมถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ถูกลดลงเหลืออัตราร้อยละ 1.5 และ 2.0 ตามล�าดับ ซึ่งจะท�าให้มีเงิน
ในกระเป๋ามากขึน้ เพือ่ ใช้จา่ ยในการด�าเนินธุรกิจในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจถูกผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID 19 ได้ต่อไป
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ฤดูรอ
้ นผ่านไปไวเหมือนโกหก เผลอแป๊ปเดียวฤดูฝนก็เข้ามาเยือนอีกแล้ว ท�าให้เวลาเห็นฝนตกทีไร
ได้ยน
ิ เสียงเพลงนีด
้ ง
ั แว่วขึน
้ มาในความทรงจ�าทุกที “วันทีฝ
่ นตก ไหลลงทีห
่ น้าต่าง เธอคิดถึงฉันบ้างไหม
หนอเธอ” จะว่าไปแล้วเสียงฝนก็ท�าให้เราเศร้าและนึกถึงอดีตอันแสนหวานกับใครบางคนได้เสมอ
ยิง
่ ช่วงนีอ
้ ากาศเปลีย
่ นแปลงบ่อย เดีย
๋ วร้อน เดีย
๋ วฝน เดีย
๋ วก็มล
ี มพายุ เห็นทีทก
ุ ท่านคงต้องดูแลสุขภาพ
กันเป็นพิเศษแล้วนะคะ แต่กอ
่ นจะไปเตรียมตัวรับมือกับสภาพ
อากาศ English+ ฉบับนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาเรียนรู้
ค�าศัพท์เกี่ยวกับฤดูฝนในภาษาอังกฤษกันค่ะ

คำศัพท

rainy season

ฤดูฝน

rain

ฝน

drizzle /showery /shower

ฝนตกปรอย ๆ

downpour / torrential rain / heavy rain

ฝนตกหนักมาก

flood

น้ำาท่วม

storm

ลมพายุ

thunderstorm

พายุฝนฟ้าคะนอง

lightning

ฟ้าแลบ

thunder

ฟ้าร้อง

lightning strike

ฟ้าผ่า
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ั

ค

Now, it’s raining. Can I borrow your umbrella?
(ตอนนี้ฝนกำาลังตก ฉันขอยืมร่มของเธอได้หรือเปล่า?)

Although it’s drizzling, they still play football in the field.
(ถึงแม้ว่าฝนจะตกปรอย ๆ พวกเขาก็ยังเล่นฟุตบอลในสนาม)

It has been heavy rain all day. I think the flight may be delayed.
(ฝนตกหนักทั้งวัน ฉันคิดว่าเที่ยวบินอาจจะล่าช้า)

Thailand has 3 seasons: hot season, rainy season and cool season.
(ประเทศไทยมี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว)

The rain may have effect on the rate of transmssion of covid-19.
(ฝนอาจจะมีผลต่ออัตราการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา covid-19)

เป็นอย่างไรบ้างคะ ค�าศัพท์และประโยคเกีย่ วกับฝนต้อนรับช่วงฝนพร�าเช่นนี้ อย่าลืมทบทวน
และน�าไปใช้พดู ในชีวิตประจ�าวันได้เลยค่ะ The rain will make you have a cold. (ฝนอาจจะท�าให้
คุณเป็นหวัด) รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน... Please take care of yourself.

ที่มาข้อมูล: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/79905/-blo-laneng-lanเฟื่องฟ้า ค�าตัน พนักงานการภาษี
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เท่าทันสื่อ รู้ทันข่าวปลอม
ทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของคนส่วนมาก สื่อเหล่านี้ช่วยให้เรา
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว ท�าให้ทราบความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในแต่ละวัน ท�าให้เกิดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากมาย ทั้งทาง Line, Facebook, Twitter
หรือ Social media ต่าง ๆ จึงไม่แปลกทีจ่ ะเกิดข่าวปลอม หรือ fake news มากมายในโลกออนไลน์
และบางทีเราก็อาจเผลอแชร์ข่าวปลอมไปให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว วารสารสรรพากรฉบับนี้จึงขอแนะน�า
วิธีตรวจสอบและการรู้เท่าทันข่าวปลอม บนโลกออนไลน์ ว่ามีลักษณะอย่างไร และข่าวแบบไหน
ที่น่าจะเป็นข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์

01

สงสัยข้อความพาดหัว
ข่าวปลอมมักมีขอ้ ความพาดหัว
ทีด่ งึ ดูดความสนใจ โดยใช้ตวั พิมพ์ใหญ่
ทั้งหมด และเครื่องหมายอัศเจรีย์
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02

สังเกตที่ URL

หาก URL หลอกลวงหรื อ
ดูคล้าย อาจเป็นสัญญาณของข่าว
ปลอมได้ เว็บไซต์ขา่ วปลอมจ�านวนมาก
มักเปลี่ยนแปลง URL เพียงเล็กน้อย
เพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง

03

สังเกตแหล่งที่มา

ตรวจดูให้แน่ใจว่าเรือ่ งราวเขียนขึน้
โดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียง
ด้านความถูกต้อง หากมีเรื่องราวมาจาก
องค์กรทีช่ อื่ ไม่คนุ้ ให้ตรวจสอบทีเ่ ว็ปไซต์นนั้
ตรงส่วน “เกี่ยวกับ” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

04

มองหาการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติ
เว็ บ ไซต์ ข ่ า วปลอมจ� า นวนมากมั ก มี
การสะกดผิ ด หรื อ จั ด วางเนื้ อ หาไม่ ป กติ
โปรดอ่านอย่างระมัดระวังหากเห็นสัญญาณ
เหล่านี้

กันจพร อินทร์ประเสริฐ พนักงานการภาษี
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05

การพิจารณารูปภาพ

ข่าวปลอมมักมีรูปภาพหรือวิดีโอ
ทีไ่ ม่เป็นความจริง บางครัง้ รูปภาพอาจเป็น
รูปจริงแต่ไม่เกีย่ วกับบริบทของเรือ่ งราว หรือ
บางครั้งน�ารูปภาพมาจากแหล่งอื่น

06

ตรวจสอบวันที่
เรื่องราวข่าวปลอมอาจมีล�าดับ
เหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล หรือมี
การเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์

07

ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียน
เพือ่ ยืนยันว่าถูกต้อง หากไม่มหี ลักฐานทีม่ า
หรือความน่าเชื่อถือของผู้เขียน อาจจะเป็น
ข่าวปลอมก็ได้

08

ดูรายงานอื่นๆ
หากมีรายงานข่าวหลายแหล่งที่
เชื่อถือได้ก็มีแนวโน้มว่าข่าวดังกล่าว
จะเป็นข่าวจริง
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09

เรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่

บางครัง้ ต้องแยกข่าวปลอม
จากเรื่องตลกหรือการล้อเลียน
โดยตรวจสอบดู ว ่ า แหล่ ง ที่ ม า
ของข่าวนัน้ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งการล้อเลียน
หรือไม่

10

เรื่องราวบางเรื่องอาจตั้งใจเป็นข่าวปลอม

ใช้ วิ จ ารณญาณเพื่ อ
คิดวิเคราะห์เรื่องราวที่คุณอ่าน
และแชร์เฉพาะข่าวที่คุณแน่ใจ
ว่าเชื่อถือได้เท่านั้น

จากข้อสังเกตดังกล่าวอาจจะบอกไม่ได้ 100% ว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ
ต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติ อย่าตื่นตระหนกกับข่าวสารที่ได้รับจนลืมตรวจสอบว่าเรื่องเหล่านั้น
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ก่อนจะส่งหรือแชร์ต่อไปให้คนอื่น ถ้ารู้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมแล้ว ควรกระจาย
ข้อเท็จจริง ว่านี่คือข่าวปลอมให้คนในโลกออนไลน์ทราบและหยุดการส่งต่อทันที เพราะจะไม่ได้ตก
เป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี
ที่มาข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th
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กินผัก

ตามฤดูกาล

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ผักชนิดต่าง ๆ ให้คุณค่าโภชนาการ
นานัปการ ยิ่งเรากินผักให้หลากหลายก็ยิ่งได้ประโยชน์ทวีคูณยิ่งขึ้น
ผักสีเขียว ๆ จะช่วยให้เราผิวพรรณผ่องใส และระบบการขับถ่าย
ท�างานดีขนึ้ ยิง่ ถ้าเราได้รบั ประทานผักสด ๆ ด้วยแล้ว จะยิง่ ได้วติ ามินซี
ตามไปด้วย นอกจากนัน้ ผักทุกชนิดยังอุดมไปด้วยสารโพแทสเซียม
ซึง่ ช่วยให้เกิดภาวะสมดุลในร่างกายของเรา วารสารสรรพากรฉบับนี้
มีเคล็ดลับการเลือกกินผัก มาฝากคุณผู้อ่านทุกท่าน โดยอาศัย
ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาว หากเลือกกินผักให้
ตรงตามฤดูกาลแล้ว รับรองเลยว่าจะช่วยลดอัตราความเสีย่ งในการ
บริโภคผักปนเปื้อนสารเคมีได้อีกด้วย ตามไปดูกันเลยค่ะ

ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ผักที่จะขึ้นได้ดีในฤดูนี้จะเป็น
ผักทีท่ นแล้งหรือชอบน�า้ น้อย เช่น กระเจีย๊ บเขียว คะน้า แตงกวา
แตงโมอ่อน ถัว่ ฝักยาว ถัว่ พู บีทรูท ใบเหลียง ผักหวานป่า ฟักทอง
มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะนาว มะระ หอมหัวใหญ่
เห็ดฟาง

ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) ผักที่จะขึ้นได้ดีในฤดูนี้มักเป็น
ผักน�า้ เยอะ หรือผักทีเ่ จริญเติบโตอยูใ่ นน�า้ อยูแ่ ล้ว เช่น กุยช่าย
ดอกกุยช่ายใบ ขิง ข่า ชะอม ดอกขจร ดอกโสน ต�าลึง ถัว่ ฝักยาว
น�า้ เต้า บัวบก ใบขีเ้ หล็ก ใบแมงลัก ปลัง ผักกระเฉด ผักกูด ผักโขม
ผักบุ้งจีน ผักบุ้งนา ผักแว่น ผักหวานบ้าน กะเพรา ฟักเขียว
มะเขือพวง มะเขือส้ม มะนาว
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ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ผักทีจ่ ะขึน้ ได้ดใี นฤดูนี้
มักจะเป็นผักที่ชอบอากาศหนาวเย็น และเป็นผักตระกูลกิน
ใบทั้งหลาย เช่น กวางตุ้ง กะเพรา กะหล�่าดอก กะหล�่าปลี
คะน้า แครอท ดอกแค ตะลิงปลิง ถั่วลันเตา บรอกโคลี
ใบแมงลัก ปลัง ปวยเล้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักชี ผักสลัด
พริกยักษ์ ฟักข้าว มะรุม ลูกเหรียง สะเดา

ประโยชน์ของการกินผัก
ตามฤดูกาล

1

ประหยัดค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากผักตามฤดูกาลจะมีปริมาณมาก
และมีคุณภาพดี เราจึงได้กินผักในราคาย่อมเยาและยังหา
ซื้อง่ายอีกด้วย

2

ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผักตามฤดูกาลจะเป็นการเก็บเกี่ยว
ตามธรรมชาติไม่พงึ่ สารเคมี หรือสารเร่งการเจริญเติบโต จึงช่วย
ลดการอันตรายจากสารเคมีในผัก ต่างจากการปลูกผัก
นอกฤดูกาลที่มีโอกาสใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงมากกว่า

3

ไม่ฝืนธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่น ผักใบต่าง ๆ จะโตได้ดี
ในฤดูหนาวเพราะแมลงรบกวนน้อย ถ้าน�ามาปลูกในฤดูรอ้ น
จะท�าให้ผักไม่ทนต่อโรค

4

เป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มที างเลือกการปลูกผักทีม่ ากขึน้
กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และยัง
สนับสนุนให้คนเรียนรูป้ ลูกผักกินเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อรู้จักผักต่าง ๆ ตามฤดูกาลที่ได้แนะน�าไปแล้ว หวังว่าทุกท่านคงจะ
เลือกกินผักตามฤดูกาลซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ลดความเสีย่ งต่อสารพิษ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกก�าลังกายควบคู่กันไป
ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงแรงตลอดไป
ที่มาข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th
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