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สวั ส ดี ค ่ ะ คุ ณ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น
เผลอแป๊บเดียววัน เวลาก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะ ในฉบับนี้
ยังคงตามติดกระแสระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ซึง่ ในระยะเวลาอันใกล้นี้
จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบการช� ำ ระเงิ น ของประเทศ
ให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงิน และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เปลีย่ นจากการช�ำระด้วยเงินสดเป็นการช�ำระแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) อย่ า งครบวงจรจะท� ำ ให้
การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ข องผู ้ ป ระกอบการมี ค วามสะดวกและ
สมบูรณ์ สอดรับกับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของกรมฯ
รวมถึ ง การออกใบก� ำ กั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และใบรั บ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการออกหนั ง สื อ รั บ รองภาษี เ งิ น ได้
หัก ณ ทีจ่ า่ ยโดยอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำ� เสนอในฉบับนี้

ส�ำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีวันส�ำคัญของชาวพุทธ
ถึง 2 วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 19
และวันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 20 และได้มีวันหยุดพิเศษ
จาก ครม. ในวันจันทร์ที่ 18 จึงท�ำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน
นับว่าเป็นโอกาสดีในการท�ำกิจกรรมบุญที่ถือเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติประจ�ำปีร่วมกันหรือใครที่ได้วางแผนท่องเที่ยวช่วงนี้ก็จะ
ได้ทั้งเที่ยวและท�ำบุญไปพร้อม ๆ กันด้วย นอกจากจะได้ท�ำบุญ
และท่องเที่ยวแล้วก็ได้เวลาที่ต้องเตรียมความพร้อม ส�ำหรับ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
ส�ำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด
31 ธันวาคมของทุกปี และเป็นเดือนแรกส�ำหรับการยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ด้วยเช่นกัน
ถ้าใครพร้อมแล้ว สามารถยืน่ แบบแสดงรายการภาษีได้แล้วนะคะ
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สัมมนา Asian Tax Authorities Symposium (ATAS)
ครั้งที่ 4
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดสัมมนา Asian
Tax Authorities Symposium (ATAS) ครัง้ ที่ 4 ภายใต้หวั ข้อ "ความร่วมมือด้าน
ภาษีระดับภูมิภาค" โดยกรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การระหว่าง
ประเทศ IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) มีผู้แทนจาก
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ทัง้ หมด 25 ประเทศ
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ที่ 3/2559
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นโครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ครั้ ง ที่ 3/2559 โดยเป็ น การหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานพัฒนา
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สมาคมธนาคารไทย และสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดท�ำตามแผนปฏิบัติงานโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
ณ กรมสรรพากร

สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทางช่อง 11

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สมั ภาษณ์
เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา
ซึ่ ง จะน� ำ มาใช้ ใ นปี พ.ศ.2560 เป็ น ต้ น ไป ในรายการ
BUSINESS SMART ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถนุ ายน
2559 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
กรมประชาสัมพันธ์
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วารสารสรรพากร

พิธเี ปิดการสัมมนา "ครบเครือ่ งเรือ่ ง VAT
ก่อน Start Up"
นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา
"ครบเครื่องเรื่อง VAT ก่อน Start Up" ให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ณ กรมสรรพากร

เปิดสัมมนา "การจัดทำ�เอกสารประกอบการลงบัญชี
ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี"
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน เปิดการสัมมนา
เรือ่ ง "การจัดท�ำเอกสารประกอบการลงบัญชีทสี่ ามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี"
ให้แก่ผปู้ ระกอบการและบุคคลทัว่ ไป เพือ่ ให้ทราบถึงนโยบายของกรมสรรพากร
เกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชี ส�ำหรับ SMEs และการจัดท�ำเอกสารประกอบการลง
บัญชีทสี่ ามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบประชุม
ทางไกล (TelePresence) เพื่อให้ส�ำนักงานบัญชีทั่วประเทศได้รับทราบ
นโยบายของกรมสรรพากรด้วย ณ กรมสรรพากร

พิธมี อบประกาศนียบัตรโครงการ RD go CAMPUS
รุน่ ที่ 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายพิ พั ฒ น์ ขั น ทอง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ กรมสรรพากร
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้
ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน" (RD go CAMPUS) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีนักศึกษาผ่านการอบรม
เข้ารับมอบประกาศนียบัตร จ�ำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) กรุงเทพฯ
ในโอกาสนีค้ ณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ขอ้ มูลสรรพากร (RD Call
Center) และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตด้วย

พิธมี อบประกาศนียบัตรโครงการ
RD go CAMPUS รุน่ ที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีร่ ว่ มโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร
ก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน" (RD go CAMPUS) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีนักศึกษาผ่านการ
อบรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตร จ�ำนวน 78 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
THE CORNER
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กรณีเงินได้พึงประเมินขั้นต�่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเ มื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีมติเ ห็นชอบ
ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้ ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 เป็นต้นไปนั้น จะมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอยู่หลายเรื่อง คนส่วนใหญ่มักจะสนใจเฉพาะค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น และ
อัตราภาษีที่ลดลง เนื่องจากมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินภาษีที่ต้องช�ำระนั่นเอง
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน แต่คนมักให้
ความสนใจน้อยก็คือ เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต�่ำที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีกเ็ พือ่ เป็นการแสดงรายการต่าง ๆ ในการค�ำนวณภาษี
ที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐเพื่อน�ำไปพัฒนาประเทศและสังคม
แต่การยืน่ แบบแสดงรายการภาษี ยังมีประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ
อีกด้วย เช่น รัฐสามารถน�ำข้อมูลจากรายการต่าง ๆ ที่
ผู้เสียภาษีแจ้งไว้ในแบบแสดงรายการภาษีไปจัดท�ำเป็น
ฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และวางนโยบายในด้านมหภาค
ได้แก่ การรวบรวมรายได้ของประชากรเพือ่ ค�ำนวณบัญชีตา่ งๆ
ในบัญชีประชาชาติ เช่น GDP ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้านรายได้
ของประเทศ นอกจากนีต้ วั เลขต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการ
ภาษี ยั ง สามารถน� ำ ไปเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ วางแผนการจั ด ท� ำ
นโยบายด้านสังคมได้อกี ด้วย เช่น การสะท้อนให้เห็นรายได้
ของภาคครัวเรือนโดยเฉลีย่ หรือ คนทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าเกณฑ์
มีจำ� นวนเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไรของประชากรทัง้ ประเทศ
หรือ จ�ำนวนประชาชนที่มีรายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์นั้น มีรายได้
เท่าไร ซึ่งจะท�ำให้การออกนโยบายต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงของสังคมมากยิง่ ขึน้
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ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาครั้ ง นี้ ได้ มี
การแก้ไขในเรือ่ งการก�ำหนดเกณฑ์
เงินได้พงึ ประเมินขัน้ ต�ำ่ ด้วย โดยได้
ปรับเพิม่ จ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีผ่ มู้ เี งินได้
ต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษี ดังนี้

1

กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน
ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

2

ผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมี
เงินได้เกิน 50,000 บาท ปรับเพิม่ เป็นต้องมีเงินได้
เกิน 100,000 บาท

ผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมี
เงินได้เกิน 30,000 บาท ปรับเพิม่ เป็นต้องมีเงินได้
เกิน 60,000 บาท

ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมี
เงินได้ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน
100,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นต้องมีเงินได้ไม่ว่า
ฝ่ายเดียวหรือทัง้ สองฝ่ายรวมกันเกิน 200,000 บาท

3

กรณี ก องมรดกของผู ้ ต ายที่ ยั ง มิ ไ ด้ แ บ่ ง
จากเดิ ม ต้ อ งยื่ น แบบฯ เมื่ อ มี เ งิ น ได้ เ กิ น
30,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นต้องมีเงินได้เกิน
60,000 บาท

กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน
ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือ
กรณีมเี ฉพาะ เงินได้ประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เงินได้
จากการจ้างแรงงาน

ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมี
เงินได้ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน
60,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นต้องมีเงินได้ไม่ว่า
ฝ่ายเดียวหรือทัง้ สองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท

4

กรณี ห ้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่
ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมี
เงินได้ เกิน 30,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นต้องมี
เงินได้เกิน 60,000 บาท

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว จะท�ำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และค่าครองชีพในปัจจุบัน เป็นการช่วย
บรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วย
ความสมัครใจทัง้ แบบแสดงรายการภาษีทมี่ ภี าษีตอ้ งช�ำระ แบบแสดงรายการภาษีทขี่ อคืนภาษี และแบบแสดงรายการ
ภาษีที่ไม่มีภาษีต้องช�ำระ นอกจากนี้กรมสรรพากรยังได้มีการอ�ำนวยความสะดวกและให้บริการในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีผ่านสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน และยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น
การอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบแสดงรายการได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
THE CORNER
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มาตรการ

ลด อต
ั ราภาษเีงน
ิ ไดน
 ต
ิ บ
ิ ค
ุ คล

SMEs
สท
ิ ธป
ิ ระโยชนท
 างภาษี

ลดภาษเีงน
ิ ไดน
 ต
ิ บ
ิ ค
ุ คลสาํหรบ
ั SMEs เฉพาะกาํไรสท
ุ ธส
ิ วน เีกน
ิ

300,000 บาท

สาํหรบ
ั รอบระยะเวลาบญ
ั ชท
ี เี ิ ในหรอืหลงั
วน
ั ที 1 มกราคม 2558 แตไมเกน
ิ วน
ั ที 31 ธน
ั วาคม 2559
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สรป
ุ อต
ั ราภาษเีงน
ิ ได
กาํไรสท
ุ ธไิมเกน
ิ

300,000
บาท

กาํไรสท
ุ ธิ

300,000
บาทขน
ึ ไป

ี

าษ

ราภ

อตั

าษ

ี

ยกเวน


อ

าภ
ตัร

10%

ผป
ู ระกอบการทไีดรบ
ั สท
ิ ธป
ิ ระโยชนท
 างภาษี
บรษ
ิ ท
ั หรอืหางหน
ุ สวนนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลซงึมท
ี น
ุ ทชีาํระแลวในวน
ั สด
ุ ทายของ
รอบระยะเวลาบญ
ั ชไีมเกน
ิ 5 ลานบาท และมรีายไดจากการขายสน
ิ คา
และบรก
ิ ารในรอบระยะเวลาบญ
ั ชไีมเกน
ิ 30 ลานบาท
รายละเอยีดเพม
่ิ เตม
ิ

: พระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรษ
ั ฎากร
วาดวยการยกเวน
 รษ
ั ฎากร (ฉบบ
ั ที 603) พ.ศ.2559
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New

Startup

มาตรการภาษส
ี งเสรม
ิ ผป
ู ระกอบการรายใหม
ยกเวน
 ภาษเีงน
ิ ไดน
 ต
ิ บ
ิ ค
ุ คล 5 รอบระยะเวลาบญ
ั ชี
คุ ณ สมบั ติ
จดทะเบย
ี นจด
ั ตั้งขึ้นตงัแตวน
ั ที 1 ตลุาคม 2558 ถงึ วน
ั ที 31 ธน
ั วาคม 2559
นต
ิ บ
ิ ค
ุ คลทม
ี ท
ี น
ุ ชาํระแลวไมเกน
ิ 5 ลานบาท และมรีายไดจากการขายสน
ิ คาและบรก
ิ ารไมเกน
ิ 30 ลานบาท
ไมใชส
 ท
ิ ธย
ิ กเวน
 ภาษเีงน
ิ ไดน
 ต
ิ บ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมาย BOI ไมวาทงัหมดหรอืบางสวน

เปน
 อต
ุ สาหกรรมเปาหมายทผ
ี านการรบ
ั รองจากสาํนก
ั งานพฒ
ั นาวท
ิ ยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.)
ยน
ุ ต
ั จิากอธบ
ิ ดก
ี รมสรรพากร
ื คาํรองขออนม

ขน
ั้ ตอนการขออนม
ุ ต
ั เิพอ่ืรบ
ั สท
ิ ธป
ิ ระโยชนท
 างภาษี

1.

จดทะเบยีนจด
ั ตงั้
1 ตค. 58 - 31 ธค. 59

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
จดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ภายในระยะเวลาทีก
่ ำหนด และเปนอุตสาหกรรม
เปาหมายที่รองรับโดย สวทช.

New

New

Startup

ไดรับหนังสือรับรองอุตสาหกรรมเปาหมาย
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Startup

2.

ย่ื น คาํ ร อ ง
เ อขออนุ มั ติ เ ป น

New Start Up

กรมสรรพากร
The Revenue Department

ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กั บ กรมสรรพากร

กรอกแบบฟอรม
 พรอมแนบ
เอกสารทาง www.rd.go.th
ยน
่ื คาํรองวน
ั สด
ุ ทาย

31 ธน
ั วาคม 2560

แจงผลภายใน 15 วัน

กลมอุ
ุ ตสาหกรรม

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
ÍÒËÒÃáÅÐà¡ÉµÃ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
à ¾Í»ÃÐËÂÑ
่×
´ ¾ÅÑ § §Ò¹
¼ÅÔ µ ¾ÅÑ § §Ò¹·´á·¹
áÅÐ¾ÅÑ § §Ò¹ÊÐÍÒ´

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
à·¤â¹âÅÂÕ ªÕ Ç ÀÒ¾

อุ ต สาหกรรม
ยานยนต แ ละ ชนส
ิ ว น

อุ ต สาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
คอมพิ ว เตอ ร
ซอฟต แ ว ร และ
บริ ก ารสารสนเทศ

อุ ต สาหกรรม
สงทอ
ิ
เค รอง
ื นงห
ุ ม
และเค รองประดั
ื
บ

รายละเอยีดเพม
่ิ เตม
ิ

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃá¾·Â á ÅÐ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ ¢

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃ·‹ Í §à ·ÂÇ
่Õ ºÃÔ ¡ ÒÃ
áÅÐàÈÃÉ°¡Ô ¨ ÊÃŒ Ò §ÊÃÃ¤

อุ ต สาหกรรม
วั ส ดุ ก า วหน า

อุ ต สาหกรรม
ฐานวิ จั ย พั ฒ นา
และนวั ต กรรมหรื อ
อุ ต สาหกรรมใหม

: พระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรษ
ั ฎากร
วาดวยการยกเวน
 รษ
ั ฎากร (ฉบบ
ั ที 602) พ.ศ.2559
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Story Sharing+
สำ�นักวิชาการแผนภาษี

เ รี ย ง ร้ อ ย 1 0 0 ปี ภ า ษี อ า ก ร ไ ท ย

ตอน

ภาษีสรรพากรกับการแก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา
ผลกร ะท บ จ ากวิ ก ฤ ติ ข อ ง ปร ะ เ ทศ 2
ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติด้านเศรษฐกิจภายในประเทศจากการที่รัฐบาลใช้นโยบาย
การคลั ง และมาตรการภาษี และเมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ ภายนอกประเทศและ
ภัยธรรมชาติ ภาษีอากรก็ยังเป็น เครื่องมือหลักในการช่วยแก้ ไข ฟื้นฟู และเยียวยา
ผลกระทบได้เช่นกัน

วิวิกกฤติ
ฤติกการเงิ
ารเงินนของสหรั
ของสหรัฐฐอเมริ
อเมริกกาและยุ
าและยุโโรปในปี
รปในปี 2551
2551
วิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
และยุโรปในปี 2551 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยอย่างมาก โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง
ร้อยละ 1.7 ในปี 2551 และหดตัวร้อยละ 0.7
ในปี 2552 กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อีกครั้ง
หลังจากที่ได้เคยออกไปเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540
การออกมาตรการภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นการสนับสนุนให้
เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นดูแล
ช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้ NPL โดยการปรับปรุง
โครงสร้ า งหนี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รับ
การยกเว้นภาษีและการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์
การจ�ำหน่ายหนี้สูญที่กรมสรรพากรก�ำหนดดังนี้
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การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาและภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ข องสถาบั น การเงิ น หรื อ ลู ก หนี้
ของเจ้าหนี้อื่น ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นและ
สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับจาก
การโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการ
กระท�ำตราสารอันเนื่องมาจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์ ใ ห้ แ ก่ ลู ก หนี้ ข อง
สถาบั น การเงิ น และผู ้ ค�้ ำ ประกั น ของลู ก หนี้ ที่ จ� ำ นอง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ประกั น หนี้ กั บ สถาบั น การเงิ น และ
ได้ มี ก ารขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วให้ บุ ค คลอื่ น
เพื่อน�ำเงินมาช�ำระหนี้แก่สถาบันการเงินซึ่งได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินกว่าหนีท้ คี่ า้ งช�ำระ
อยู่กับสถาบันการเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกัน
หนี้กับสถาบันการเงิน

การยกเว้นการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ�ำหน่ายหนีส้ ญ
ู จากบัญชีลกู หนีท้ กี่ รมสรรพากรก�ำหนด ส�ำหรับ
การจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นในส่วนหนี้ ที่ได้ปลดหนี้
ให้แก่ลูกหนี้
นอกจากนัน้ ยังได้รบั การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมการโอนและการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น และการลดค่ า ธรรมเนี ย ม
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมการโอนและการจ� ำ นอง
ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเหลือร้อยละ 0.01
ซึ่ ง กรมสรรพากรได้ ข อความร่ ว มมื อ จากกรมที่ ดิ น ใน
การด�ำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อลด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
การออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 จนถึงวิกฤติ
การเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 2551 ซึง่ มีระยะเวลา

ด�ำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557 (เว้นไปเป็นระยะเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551) ได้ทำ� ให้ระดับ NPL
ของระบบสถาบั น การเงิ น ไทยลดลงจากร้ อ ยละ 45.2
ต่อสินเชือ่ รวม (2,674,533 ล้านบาท) ในปี 2541 เหลือร้อยละ
7.47 ต่อสินเชื่อรวม (444,956 ล้านบาท) ในปี 2549 และ
เหลือร้อยละ 2.16 ต่อสินเชื่อรวม (278,211 ล้านบาท)
ในปี 2557 อันส่งผลให้ประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ สามารถ
ฟื้นฟูฐานะและกิจการ รวมทั้งระบบสถาบันการเงินไทย
มี ต ้ น ทุ น ที่ ล ดลงตามเป้ า หมายของแผนพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน

อุทกภัยในปี 2554
เมื่อประเทศไทยเกิดอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม
2554 และสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2555 โดยได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงในเกือบทุกจังหวัดของประเทศและท�ำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง
ร้อยละ 0.8 ในปี 2554 กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนหลายมาตรการดังนี้

1.
การกําหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงิน
ทีบ่ ริจาคในการค�ำนวณเงินได้สทุ ธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดาและบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหัก
รายจ่ายทีบ่ ริจาคในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้เป็นจ�ำนวน 1.5 เท่า ส�ำหรับการบริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยทีเ่ ป็น การบริจาคแก่สว่ นราชการ
องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล การบริจาคที่เป็นรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชน์ หรือ
การบริจาคทีม่ บี ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือนิตบิ คุ คล
อื่นเป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค

2.
การก�ำหนดให้บริษทั และห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสามารถ
หักค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ประเภทเครือ่ งจักร
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า
ได้เป็นจ�ำนวน 1.25 เท่า

THE CORNER

13

Story Sharing+

3.
การก�ำหนดให้บริษทั และห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสามารถ
หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นของทรัพย์สิน
ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ
รับจ้างผลิตสินค้าในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา
ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน ส�ำหรับมูลค่าต้นทุนส่วน
ที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่ก�ำหนดไว้ปกติ

4.
การก�ำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อน
ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซม
อาคารหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวร
กับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารหรือ
ในการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่
ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุด
ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย และอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่
ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในการ
ค�ำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5.
การก�ำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อน
ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ
หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยในการค�ำนวณเงินได้สทุ ธิเพือ่
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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6.
การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมทั้งการก�ำหนดให้
เจ้าหนี้สามารถจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในส่วน
หนี้ ที่ ไ ด้ ป ลดหนี้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก หนี้ โ ดยไม่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การ
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากรก�ำหนด ส�ำหรับการปรับปรุง
โครงสร้างหนีข้ องลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายโดยทางตรง
หรือทางอ้อมจากอุทกภัย

ทัง้ นี้ เนือ่ งจากประเทศไทยประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติบอ่ ยครัง้ ก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554 กรมสรรพากรได้มกี ารออกมาตรการ
ภาษีเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่งเสริมให้มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติเป็นการถาวรดังนี้

1.

4.

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงิน
ได้นติ บิ คุ คลให้แก่บคุ คลธรรมดาและบริษทั และห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ
ภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส�ำหรับเงินชดเชย
ที่ได้รับจากรัฐบาลและเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือ
ช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายที่ได้รับ

การยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส� ำ หรั บ การบริ จ าค
สินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ
ภัยธรรมชาติอ่ืนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีบริษัทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลอืน่ เป็นตัวแทนรับสินค้า
ทีบ่ ริจาคเพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยธรรมชาติอื่นนั้น

2.

5.

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส�ำหรับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้รับ
จากบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจประกันภัย เพือ่ ชดเชยความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติ
อื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับเงิน
ได้จากประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพ
อิสระ การประกอบกิจการรับเหมา การประกอบกิจการธุรกิจ
กิจการพาณิชย์ กิจการเกษตร กิจการอุตสาหกรรม กิจการ
ขนส่ง หรือกิจการอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือ
ภัยธรรมชาติอ่ืนซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือของทางราชการได้รบั เฉพาะส่วนทีเ่ ท่ากับ
จ�ำนวนค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

3.
การกําหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงิน
ทีบ่ ริจาคในการค�ำนวณเงินได้สทุ ธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดาและบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหัก
รายจ่ายทีบ่ ริจาคในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล ส�ำหรับการบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
วาตภัย อัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติอนื่ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย

กรมสรรพากรยังได้ออกมาตรการภาษีในคราวอืน่ ๆ
ทีป่ ระเทศไทยเกิดวิกฤติอกี อาทิ การออกมาตรการภาษีเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (Tsunami) ใน 6 จังหวัด
ภาคใต้เมือ่ ปี 2547 และการออกมาตรการภาษีเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในปี 2553
เป็นต้น จึงนับว่าภาษีสรรพากรเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักที่ช่วย
ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้

นอกจากการแก้ ไ ขปั ญ หาในระบบสถาบั น การเงิ น ไทยระหว่ า งเกิ ด วิ ก ฤติ ก ารเงิ น และวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ
ในประเทศไทยแล้ว ภาษีอากรยังได้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย และขยายขอบข่ายจากการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินไปจนถึงการพัฒนาระบบการเงินและระบบการช�ำระเงินอีกด้วย ติดตามอ่านรายละเอียด
ได้ในฉบับหน้าค่ะ
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า
ของนิติบุคคลร้านทอง

GO

LD
GO

LD

ปัจจุบนั การท�ำธุรกิจร้านทอง คือ การขายสินค้าประเภททองค�ำแท่ง
ทองรูปพรรณ กรอบพระท�ำด้วยทอง หรืออัญมณีอื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนใหญ่เปิดด�ำเนินกิจการเป็นธุรกิจครอบครัว ด�ำเนินการในรูปแบบของ
บุคคลธรรมดา แต่ก็มีบางส่วนที่ด�ำเนินกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
บริษทั จ�ำกัดด�ำเนินการในรูปของนิตบิ คุ คล

กรมสรรพากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านทองเปลี่ยนสถานะของการประกอบกิจการจากบุคคลธรรมดา
สู่นิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการร้านทอง
ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลจะได้รบั ประโยชน์มากกว่าผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้

รายการ
1. ฐานภาษี

บุคคลธรรมดา
เสียภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ
เงินได้พึงประเมิน
xxx
หัก ค่าใช้จ่าย
xx
หัก ค่าลดหย่อน
xx
เงินได้สุทธิ
xxx

นิตบิ คุ คล
เสียภาษีจากฐานก�ำไรสุทธิ
รายได้
xxx
หัก ค่าใช้จ่าย xx
ขาดทุนสุทธิ xxx (ไม่ต้องเสียภาษี)
หาก
ก�ำไรสุทธิ xxx (เสียภาษีตามประเภทนิตบิ คุ คล)
* สามารถน�ำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันมาเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณ
ก�ำไรสุทธิได้

2. อัตราภาษี
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ค�ำนวณภาษี 2 วิธี เปรียบเทียบกันใช้วิธีที่มีภาษี
ช�ำระมากกว่า
วิธีที่ 1 เงินได้สุทธิตามขั้นบันได
อัตรา 5% สูงสุด 35%
วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วย 0.005

ค�ำนวณภาษีตามประเภทนิติบุคคล
1. นิติบุคคลทั่วไป 		
เสียภาษี 20%
2. นิติบุคคล SMEs
ก�ำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี
ก�ำไรสุทธิเกิน 300,000 บาทขึน้ ไป เสียภาษี 10%

รายการ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

ไม่ตอ้ งจัดท�ำบัญชีตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ท�ำให้ขาดข้อมูลทาง
บัญชีในเชิงการบริหารจัดการและการด�ำเนิน
ธุรกิจ และมีความเสีย่ งตามประมวลรัษฎากร
เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด อาญาฐาน
หลีกเลีย่ งหรือฉ้อโกงภาษีทเี่ ข้าข่ายกฎหมาย
ฟอกเงิน

ต้ อ งจั ด ท� ำ บั ญ ชี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ท�ำให้มีข้อมูลทางบัญชี
ที่น่าเชื่อถือในการท�ำธุรกรรม ไม่มีความเสี่ยง
ตามประมวลรัษฎากรเกีย่ วกับการกระท�ำความผิด
อาญาฐานหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่าย
กฎหมายฟอกเงิน

4. ความรับผิดใน
หนีส้ นิ

รับผิดชอบในหนี้สินไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

บริษทั จ�ำกัด ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนรับผิดจ�ำกัด ไม่เกิน
จ�ำนวนเงินทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุน้ ทีถ่ อื

O
G

ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ส�ำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว หรือร้านค้าที่ด�ำเนิน
กิจการในรูปของบุคคล เมื่อมีเงินได้ที่ได้รับจากการขาย
ทองรูปพรรณรวมค่าก�ำเหน็จ ซึ่งรวมถึงเงินได้จากการขาย
กรอบพระ หรืออัญมณีอ่ืน ๆ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (8) สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตรา
ร้อยละ 75 หรือหักตามความจ�ำเป็นและสมควร (ต้องมี
หลักฐานการจ่ายค่าใช้จา่ ยจริง) และหักค่าลดหย่อน คงเหลือ
เงินได้สุทธิน�ำมาค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา
ร้ อ ยละ 5 สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 35 หรื อ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น เกิ น
60,000 บาท ให้นำ� เงินได้ทงั้ หมดคูณ 0.005 และให้เสียภาษี
จากจ�ำนวนภาษีที่มากกว่า โดยมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการปีละ 2 ครัง้
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 โดยน�ำเงินได้พึงประเมินตั้งแต่
เดือนมกราคม-มิถุนายนของปี น�ำมายื่นแบบตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนของปี

L

D

3. การจัดท�ำบัญชี
และเอกสาร
ประกอบ
การลงบัญชี
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1.

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 โดยน�ำเงินได้พึงประเมินตั้งแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคมของปี น�ำมายื่นแบบตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคมของปีถดั ไป

THE CORNER

17

Story Sharing+

ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เมื่อมีรายได้ที่ได้รับจากการขายทองรูปพรรณ
รวมค่าก�ำเหน็จ ซึง่ รวมถึงเงินได้จากการขายกรอบพระ
หรื อ อั ญ มณี อื่ น ๆ ถื อ เป็ น รายได้ จ ากกิ จ การหรื อ
เนื่ อ งจากกิ จ การที่ ก ระท� ำ ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
หักด้วยต้นทุนขาย หักด้วยรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ด�ำเนินกิจการ และผลขาดทุนจากราคาทอง หรือ
ความสูญเสียจากการถูกโจรกรรม สามารถน�ำมาลง
บัญชีเป็นรายจ่ายได้ คงเหลือก�ำไรสุทธิจึงจะน�ำมา
ค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20
โดยมีหน้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปลี ะ 2 ครัง้

1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยน�ำรายได้ตั้งแต่เดือน

มกราคม-มิถนุ ายนของปี น�ำมายืน่ แบบ ภายใน
2 เดือนนับตัง้ แต่ครึง่ รอบระยะเวลาบัญชี

่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยน�ำรายได้ตั้งแต่เดือน
2. ยืมกราคม-ธั
นวาคมของปี น�ำมายืน่ แบบ ภายใน
150 วันนับตัง้ แต่สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีมลู ค่าเพิม่
ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
มีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานภาษีซอื้ รายงานภาษีขาย
รายงานสินค้าและวัตถุดบิ พร้อมยืน่ แบบแสดงรายการ
ภ.พ.30 ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ฐานภาษีมลู ค่าเพิม่

1. ทองรูปพรรณ : เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ
ค่าก�ำเหน็จ โดยค�ำนวณจากราคาขายทอง
รูปพรรณรวมก�ำเหน็จ หักราคารับซื้อคืนทอง
รูปพรรณที่สมาคมค้าทองค�ำประกาศก�ำหนด
ส่วนต่างจึงน�ำมาค�ำนวณภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตรา
ร้อยละ 7

่ อ งประดั บ ทองค� ำ ที่ มี อั ญ มณี อื่ น ๆ
2. เครื
และเครือ่ งประดับอืน่ ๆ : เสียภาษีมลู ค่าเพิม่
โดยค�ำนวณจากมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับจากการ
ขายสินค้า
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การน�ำเข้าหรือขายทองค�ำเฉพาะทีย่ งั มิได้ประกอบขึน้ เป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ : ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิม่ จะได้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้

l

ll

ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็นผูน้ ำ�
เข้าหรือการขายทองค�ำเฉพาะทีย่ งั มิได้ประกอบขึน้
เป็ น ทองรู ป พรรณหรื อ ของรู ป พรรณ มี น�้ ำ หนั ก
เนือ้ ทองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 96.50

กรณีเป็นผูน้ ำ� เข้าจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน
เกีย่ วกับการน�ำเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ในขณะ
ยืน่ ใบขนสินค้าเพือ่ ผ่านพิธกี ารศุลกากร และจะต้อง
มีเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ขายในต่างประเทศ
ว่าผู้น�ำเข้าเป็นผู้ซื้อทองค�ำดังกล่าวจากผู้ขายใน
ต่างประเทศ

lll

llll

กรณี เ ป็ น ผู ้ ข ายทองค� ำ จะต้ อ งมี เ อกสารหรื อ
หลั ก ฐานที่ แ สดงการเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมที่
เกีย่ วข้องกับการค้าทองค�ำหรืออัญมณี สมาคมใด
สมาคมหนึง่

ต้องแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค�ำต่ออธิบดี
กรมสรรพากร โดยยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขต
ท้องทีท่ สี่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ และต้องมีเอกสาร
หรือหลักฐานเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการ
( http://www.rd.go.th/publish/2683.0.html )
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และตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ต้องใช้บญ
ั ชีและงบการเงิน
ทีแ่ สดงต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน และขออนุมตั สิ นิ เชือ่ กับสถาบัน
การเงินด้วย ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลจึงควรต้องจัดท�ำบัญชีเล่มเดียวให้ถกู ต้องสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของกิจการจะช่วยท�ำให้รสู้ ภาพปัญหาของธุรกิจ ท�ำให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือ่ ถือ
มากยิง่ ขึน้
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

การออกหนังสือรับรอง
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
โดยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan) ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยให้เข้าสู่การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) อย่างครบวงจรได้มีการบรรจุแผนงานที่ส�ำคัญของยุทธศาสตร์ก็คือ โครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนเข้ากับระบบภาษี ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีอากรและลดต้นทุนการด�ำเนินการด้านภาษีของประชาชน และยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของรัฐ ตลอดจนท�ำให้ประเทศมีฐานข้อมูลทางการเงินของประเทศ
ทีส่ ามารถน�ำมาจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ทางเศรษฐกิจและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ ทัง้ นี้ คาดว่า
โครงการจัดท�ำระบบใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-tax receive) จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559

กรมสรรพากรได้เริ่มด�ำเนินการโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี 2555
โดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก คือ แผนงานบริการจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีจัดท�ำและจัดส่งเอกสาร
โดยใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยความสมัครใจ ด้วยการพัฒนาระบบให้บริการจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูล
ใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

20

วารสารสรรพากร

นอกจากนั้ น กรมสรรพากรได้ ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บขั้ น ตอนการจั ด ท� ำ ใบก� ำ กั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้สะดวกขึ้น และเพิ่มช่องทางการน�ำส่งข้อมูลให้แก่สรรพากร เช่น การถ่ายโอนข้อมูล
แบบ Host to Host ส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่และกลางที่มีข้อมูลจ�ำนวนมาก การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน
ผู้ให้บริการ (Service Provider) ส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่และกลางที่มีข้อมูลไม่มากนัก การถ่ายโอน
ข้อมูลโดยการอัพโหลดข้อมูลและการจัดท�ำใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางเว็บไซต์
ของกรมสรรพากรส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมถึงการอนุญาตให้มีการส่งใบก�ำกับภาษีและใบรับ
ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple Centrally Signed Email) ส�ำหรับผู้เสียภาษีในระยะแรก
ก่อนที่ระบบการจัดท�ำใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559
เมื่อกรมสรรพากรสามารถรับข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วนระบบของ
กรมสรรพากรจะสามารถจัดท�ำรายงานภาษีซอื้ -ภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ (Electronic VAT report) ซึง่ จะลดภาระ
ของผูป้ ระกอบการในการจัดเตรียมเอกสารเพือ่ การเสียภาษีมลู ค่าเพิม่

กรมสรรพากรยังได้เตรียมการด�ำเนินงานในส่วนที่สอง คือ แผนงานระบบน�ำส่งรายงานการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงิน และระบบน�ำส่งภาษี เมือ่ มีการช�ำระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยเชือ่ มโยงข้อมูล
กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อมีการช�ำระเงินผ่านระบบ e-Payment ของธนาคาร ธนาคารจะท�ำหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการน�ำส่งเงินภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย (ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพากร รวมทัง้ ท�ำหน้าทีอ่ อกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ กู หัก ณ ทีจ่ า่ ย พร้อมทัง้ น�ำส่งข้อมูลจ�ำนวนภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
และข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องออกหลักฐาน
การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย การน�ำส่งภาษี และการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยอีก ท�ำให้
ผูเ้ สียภาษีมคี วามสะดวกและประหยัดเวลาในการช�ำระภาษีมากยิง่ ขึน้ 			

กรมสรรพากรจะจัดท�ำระบบรับรายงานการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะก�ำหนดให้ธนาคารน�ำส่งข้อมูล
การเงินทีท่ ำ� ธุรกรรมข้อมูลภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย และภาษีมลู ค่าเพิม่ ไปในคราวเดียวกันซึง่ จะท�ำให้กรมสรรพากร
มีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและสะดวกต่อการน�ำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัว่ ถึงและเป็นธรรม
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เมื่อสถาบันการเงินมีการพัฒนาระบบการโอนเงินและการรับช�ำระของประชาชนโดยใช้ระบบ Any ID
(นานานาม) พร้อมมีการพิสูจน์ตัวตนและลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น กรมสรรพากรอาจจะสามารถใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการคืนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาผ่านบัญชีธนาคาร ซึง่ จะส่งผลให้ระบบการคืนภาษีอากร
มีความรวดเร็ว และลดค่าใช้จา่ ยของผูเ้ สียภาษีและกรมสรรพากรได้				

การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวสามารถขยายผลโดยการน�ำข้อมูลที่ไหลเวียน
ในวงจรมาด�ำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทางการเงินและความครบถ้วนถูกต้องในการช�ำระ
ภาษีได้โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Big Data Analytics ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะแสดงให้เห็นภาพรวม
เส้นทางการเงิน และความครบถ้วนในการเสียภาษีของภาคธุรกิจ ท�ำให้กรมสรรพากรสามารถ
ใช้ข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงการท�ำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลา
ในการติดตามข้อมูลในการบริหารจัดเก็บภาษี อีกทัง้ เป็นนโยบายทางอ้อมเพือ่ ผลักดันให้เสียภาษี
ตามข้อเท็จจริง ซึง่ จะมีผลให้ประเทศขับเคลือ่ นไปบนข้อมูลทีเ่ ป็นจริง นอกจากนีย้ งั สามารถพัฒนา
ฐานข้อมูลทางการเงินของประเทศ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ e-Payment เพื่อ
จัดท�ำเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค
ซึง่ จะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางโดยภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ

กรมสรรพากรได้ ร ่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก� ำ หนดมาตรฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดท�ำข้อมูลและประโยชน์สูงสุดในการน�ำข้อมูลไปใช้ และต้องก�ำหนดมาตรฐาน
การน�ำส่งข้อมูลให้มคี วามปลอดภัยตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนือ่ งจากข้อมูล
มีความส�ำคัญและต้องมีการถ่ายโอน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึง
ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลการใช้งานข้อมูลเพือ่ ป้องกันปัญหาเกีย่ วกับการน�ำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ
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ส�ำหรับมาตรการดึงดูดใจผูป้ ระกอบการรายย่อยและร้านค้าขนาดเล็กให้เข้าสูร่ ะบบภาษีดว้ ยการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในอนาคตจะก�ำหนดเป็นมาตรการบังคับให้
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ต้องออกใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์เท่านัน้ จะสามารถดึงผูป้ ระกอบการ
รายย่อยและร้านค้าขนาดเล็กส่วนใหญ่เข้ามาในระบบภาษีอย่างอัตโนมัติ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการทีป่ ระกอบธุรกิจ
กับผู้ประกอบการ (Business 2 Business) ด้วยกัน เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ซื้อต้องการใบก�ำกับภาษี
ที่ถูกต้องเพื่อน�ำมาเป็นเครดิตภาษีซื้อ และใบก�ำกับภาษีนี้จะมาจากการออกใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่
กรมสรรพากรได้กำ� หนดไว้ 						

ในระยะแรกผู ้ ป ระกอบการรายเล็ ก บางรายอาจยั ง ไม่ ส ามารถจั ด ท� ำ ใบก� ำ กั บ ภาษี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
มีความคุ้นเคยกับการออกใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจึงร่วมกับส�ำนักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พัฒนาระบบ Simple Centrally Signed Email เพือ่ ให้ผซู้ อื้ และผูข้ ายสินค้า
สามารถน�ำข้อมูลทางการค้าที่เกิดขึ้น มาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บในรูปข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป							

เรียบเรียงข้อมูลจาก
วารสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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พิษณุ ผาสุกมโน
นิติกรชำ�นาญการ

รูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นคดี

หุน้ ส่วนทีอ่ อกไปก่อน
กรมสรรพากรประเมินภาษี

ก็ตอ้ งร่วมรับผิดช�ำระหนีค้ า่ ภาษีดว้ ย
การรู้กฎหมายนับว่าเป็น เรื่องยาก โดยเฉพาะเป็น เรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีอากร หากกระท�ำไม่ถกู ต้อง หรือหลีกเลีย่ งกฎหมาย อาจจะมีความผิด
ทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา ไปพร้อม ๆ กัน จึงควรทีจ่ ะรูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนที่
จะเกิดขึน้ กับตัวเรา
กรมสรรพากรตรวจสภาพกิจการและวิเคราะห์ข้อมูลและแบบแสดงรายการของ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เจื้อยแจ้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย
และน�ำส่ง อีกทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน
โดยแสดงยอดขายต�ำ่ ไป กรมสรรพากรจึงได้ทำ� การประเมินให้ชำ� ระภาษี เบีย้ ปรับ เงินเพิม่
ทุกประเภทภาษี
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นายจู และนายเจ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เจื้อยแจ้ว
และเป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัดความรับผิดจะต้องร่วมกันรับผิดกับห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
เจือ้ ยแจ้ว ด้วย
นางสาวจอย เคยเป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
เจื้อยแจ้ว ที่ออกจากห้างฯ ไปยังไม่เกิน 2 ปี ก็จะต้องร่วมรับผิดกับห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
เจือ้ ยแจ้ว ด้วยอีกคน แม้วา่ หนีค้ า่ ภาษีอากรค้างของห้างฯ ทีก่ รมสรรพากรประเมินไว้
จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่นางสาวจอย ออกจากการเป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัด
ความรับผิดไปแล้ว และแม้วา่ กรมสรรพากรจะไม่ได้แจ้งการประเมินของห้างฯ ให้กบั
นางสาวจอยทราบอีกด้วยก็ตาม เพราะหนี้ภาษีอากรดังกล่าวไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมี
การแจ้งการประเมิน แต่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนนางสาวจอยออกจากห้างฯ โดยห้างฯ
เป็นหนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ห้างฯ จึงมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีแต่ละประเภทนั้น แต่ห้างฯ
ไม่ได้ทำ� อีกทัง้ เมือ่ นางสาวจอยไม่ใช่ผทู้ ถี่ กู ประเมินภาษีจงึ ไม่มเี หตุให้เจ้าพนักงานประเมิน
ของกรมสรรพากรจะต้องแจ้งการประเมินแก่นางสาวจอยอีกด้วย (ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่
4391/2558)
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ฤทัยกาญจน์ นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

Ready
steady go!
เรามาสนทนากันต่อจากตอนที่แล้ว ซึ่งยังคงเป็น
เรื่องราวของชาวต่างชาติมายื่น แบบแสดงรายการภาษี
ทีส่ ำ� นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา ชมกันต่อเลยคะ

Officer : Hello, may I have your form, please.
Mr. A : Here you are.
Officer : You would like to file the P.N.D.91 from, is that right?
Mr. A : That’s correct.
Officer : Would you like to pay by cheque or cash?
Mr. A : Cash, please
Officer :

That would be 5,200 baht
for your tax
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Mr. A : Here you are.

Officer  : Thank you. This is your change for 300 baht and this is
your receipt. Please check the money and the receipt.

Mr. A  :  Ok, everything’s fine. Thank you.
Officer  : You are welcome. Please, can you drop the queuing card
in the assessment boxes over there for our service
for you today?

Mr. A :

Officer : Thank you.
Officer :

Thank you for coming,
have a nice day.

Ok, everything’s fine.

Mr. A : Thank you,

have a nice day too.

ชมวิดทิ ศั น์บทสนทนาได้ทนี่ ี่

ค�ำศัพท์และเกร็ดความรูท้ นี่ า่ สนใจ

1. Receipt			
ใบเสร็จรับเงิน
Tip : ดูตามตัวอักษรเหมือนจะอ่านว่า “รี-ซีพท์” แต่จริงๆ แล้วออกเสียงว่า “รี-ซีท”
ไม่ออกเสียงตัว ‘p’ นะคะ
1. Assessment boxes		
กล่องประเมินความพึงพอใจ
Tip : ใช้เกี่ยวกับการประเมินภาษีได้ด้วย เช่น Assessable Income หมายถึง
เงินได้พงึ ประเมิน

เรียบเรียงข้อมูลและวิดที ศั น์จาก ส�ำนักงานสรรพากรภาค 7
http://www.rd.go.th/region7/2664.0.html
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

การด�ำรงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมไทย
ความร่วมมือในการผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรม นับเป็นเรื่องส�ำคัญที่แทรกอยู่
ในนโยบายรัฐบาลมาแทบจะทุกยุคสมัย ด้วยมุ่งหวังที่จะใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือ
ในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบ มีน�้ำใจไมตรี เอื้ออาทรให้แก่กัน
มากขึน้ รวมทัง้ น�ำความเป็นไทย มายาํ้ เตือนให้รกั ษาและธ�ำรงไว้ซงึ่ พฤติกรรมการแสดงออก
ที่ดี เช่น การไหว้ การขอบคุณ และการขอโทษ ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งนอกจากการไหว้
การขอบคุณ การขอโทษ จะเป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีแล้ว ขณะเดียวกัน
ก็สามารถใช้ควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ที่ไม่ดีได้ด้วย วารสารสรรพากรฉบับนี้
ขอน�ำสรุปข้อมูลเรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม และข้อควรปฏิบัติ และต้องรักษาไว้
รวมทัง้ ข้อที่ไม่ควรปฏิบตั ิในวัฒนธรรมไทย มาน�ำเสนอผูอ้ า่ นทุกท่าน ดังนี้
วัฒนธรรมไทย มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิง่ ทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิดและการกระท�ำ

ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ
กฎเกณฑ์ วิธกี ารปฏิบตั ิ การจัดระเบียบ ตลอดจนความเชือ่ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ในการควบคุม
และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องวัดและเครื่องก�ำหนดความเจริญ หรือความเสื่อม
ของสังคม และขณะเดียวกัน วัฒนธรรมยังก�ำหนดชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในสังคมด้วย ดังนัน้ วัฒนธรรม
จึงมีอทิ ธิพลต่อความเป็นอยูข่ องประชาชน และต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

วัฒนธรรมไทย มีความส�ำคัญอย่างไร
วัฒนธรรมเป็นเครือ่ งสร้างระเบียบแก่สงั คมมนุษย์ เป็นเครือ่ งก�ำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทย
ให้มรี ะเบียบแบบแผนทีช่ ดั เจน รวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรม ตลอดจนการสร้างแบบแผนของความคิด
ความเชือ่ และค่านิยมของสมาชิกให้อยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน
วัฒนธรรมท�ำให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน สังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเดียวกันย่อมจะมี
ความรูส้ กึ ผูกพันกัน เกิดความเป็นปึกแผ่น จงรักภักดีและอุทศิ ตนให้กบั สังคมท�ำให้สงั คมอยูร่ อด
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วัฒนธรรมเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบของสถาบัน
เช่ น รู ป แบบของครอบครั ว จะเห็ น ได้ ว ่ า ลั ก ษณะ
ของครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
วั ฒ นธรรมในสั ง คมเป็ น ตั ว ก� ำ หนดรู ป แบบ เช่ น
วัฒนธรรมไทยก�ำหนดแบบสามีภรรยาเดียว ในอีก
สังคมหนึ่งก�ำหนดว่าชายอาจมีภรรยาได้หลายคน
หรือหญิงอาจมีสามีหลายคนได้ เป็นต้น
วั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา และ
สนองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถ
ด�ำรงชีวติ ภายใต้สงิ่ แวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้
มนุษย์ต้องแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ที่ตน
ได้รบั การประดิษฐ์คดิ ค้น วิธกี ารใช้ทรัพยากรนัน้ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิต และถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่ง
ไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไปได้โดยวัฒนธรรมของสังคม

ข้อควรปฏิบตั แิ ละไม่ควรปฏิบตั ิ
ในวัฒนธรรมไทย
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยท�ำให้
การติดต่อสัมพันธ์ของประชากรโลกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
โอกาสที่จะติดต่อกับคนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ก็จะเกิดขึ้น
ได้ง่ายจนแทบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น หากเรามีความรู้ใน
วัฒนธรรมทีต่ า่ งกัน ก็จะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจกันมากขึน้ และ
จะท�ำให้คนในสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติยงิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ ส�ำหรับ
สังคมไทยก็มีข้อควรรู้ในวัฒนธรรมไทย มีข้อควรปฏิบัติ
และไม่ควรปฏิบตั ิ ดังนี้

วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
หากสั ง คมใดมี วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามเหมาะสม เช่ น
ความมี ร ะเบี ย บ วิ นั ย ขยั น ประหยั ด อดทน
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นต้น
สังคมนัน้ ย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ
ค� ำ ว่ า เอกลั ก ษณ์ หมายถึ ง ลั ก ษณะพิ เ ศษหรื อ
ลักษณะเด่นของบุคคลหรือสังคม ทีแ่ สดงว่าสังคมหนึง่
แตกต่ า งไปจากอี ก สั ง คมหนึ่ ง เช่ น วั ฒ นธรรม
การพบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหว้กัน
แต่ในสังคมญีป่ นุ่ ใช้การค�ำนับกัน เป็นต้น
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ศาสนา
เมือ่ ไปวัดในพุทธศาสนาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อนุญาตให้สวมรองเท้าเดินรอบอุโบสถ/โบสถ์ แต่ต้อง
ถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ/โบสถ์ และบริเวณทีม่ ปี า้ ย
บอกแสดงไว้
ในกรณีของศาสนาอืน่ ให้ปฏิบตั ติ ามประเพณีปฏิบตั ิ
ของศาสนานัน้ ๆ
มีกฎข้อห้ามของสงฆ์มิให้สัมผัสกับสตรี ดังนั้น
สตรีไม่ควรอยู่แนบชิดพระสงฆ์หรือมีการสัมผัสใด ๆ
หากต้องรับสิง่ ของใดจากพระสงฆ์ ควรรอให้พระสงฆ์
วางของสิ่งนั้นก่อนแล้วจึงหยิบของสิ่งนั้น และเมื่อ
ต้องการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ ให้วางลงบนผ้า
ทีพ่ ระสงฆ์วางแผ่ไว้ให้
การปีนป่าย นัง่ หรือพิงพระพุทธรูปไม่วา่ จะองค์ใหญ่
หรือเล็ก ช�ำรุดหรือไม่ องค์จริงหรือองค์จ�ำลอง ถือว่า
เป็ น การกระท� ำ ที่ แ สดงถึ ง ความไม่ เ คารพวั ต ถุ ท าง
ศาสนา หากต้องการถ่ายรูปกับพระพุทธรูป ควรอยู่
ในกริยาทีส่ งบและให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป

การตั้งหรือวางพระพุทธรูปควรตั้งหรือวางไว้ใน
ต� ำ แหน่ ง ที่ เ หมาะสม โดยปกติ ช าวไทยนิ ย มตั้ ง
พระพุทธรูปไว้บนที่สูง การตั้งหรือวางพระพุทธรูป
ไว้กับพื้นห้อง เชิงบันได ใต้โต๊ะ ใต้เก้าอี้ ในห้องน�้ำ
หรือพื้นสนามเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำ เพราะถือว่าเป็น
การไม่ให้ความเคารพ
การจ�ำหน่ายพระพุทธรูปควรมีเจตนาเพื่อให้บุคคล
น�ำไปสักการบูชา มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เพราะ
พระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้
การใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายการค้า เช่น ขนม
เครื่องดื่ม เครื่องดองของเมา เครื่องเล่น หรือมีภาพ
พระพุทธรูปไปประทับ ปรากฏอยู่กับวัตถุที่เป็นของ
ใช้สอยทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวันของบุคคล เช่น รองเท้า
ถุงเท้า ชุดว่ายน�ำ้ ชุดชัน้ ใน เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำ
พระพุทธรูปเป็นสิง่ เคารพสูงสุดอย่างหนึง่ ทีจ่ ดั สร้าง
เพือ่ สักการบูชา ประเทศไทยจึงมีกฎหมายหลายฉบับ
ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองพระพุทธรูป เช่น การน�ำพระพุทธรูป
ออกนอกประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตาม
กฎหมายก�ำหนด
การกระท�ำการใด ๆ แก่วตั ถุ หรือสถานทีอ่ นั เป็น
ที่ เ คารพในทางศาสนาของหมู ่ ช นใด อั น เป็ น
การเหยียดหยามศาสนานัน้ ถือเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ
กฎหมายมีโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 206
การก่ อ ให้ เ กิ ด ความวุ ่ น วายขึ้ น ในที่ ป ระชุ ม
ศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระท�ำ
พิ ธี ก รรมตามศาสนาใดๆ โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ถือเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายมีโทษตามกฎหมาย
อาญา มาตรา 207
การแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็น
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือใด ๆ โดยมิชอบ
เพือ่ ให้บคุ คลอืน่ เชือ่ ว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านัน้ ถือเป็น
การกระท�ำที่ผิดกฎหมายมีโทษตามกฎหมายอาญา
มาตรา 208
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พระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ที่ เ คารพสั ก การะ
การละเมิดใด ๆ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังถือเป็น
ความผิดตามรัฐธรรมนูญ

การยื น ถวายความเคารพระหว่ า งบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ

การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ

เมื่ อ ไปในเขตพระราชฐานควรแต่ ง กายสุ ภ าพ
เรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อแบบไม่มีแขน กางเกงขาสั้น
หรือรองเท้าแตะ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม

ชาวไทยทักทายกันและกันโดยการไหว้

ชาวไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูงจึงไม่ควรแตะ
ต้องศีรษะของผูใ้ ด หากบังเอิญพลาดไปแตะ
ศีรษะของผูใ้ ด ควรกล่าวค�ำขอโทษโดยเร็ว

ชาวไทยถื อ ว่า เท้ าเป็ น ของต�่ ำ จึ ง ไม่ ค วร
ยกเท้าพาดบนโต๊ะ เก้าอี้ หรือใช้เท้าชี้คน
หรือสิง่ ของใด ๆ

การแสดงความรูส้ กึ ทางเพศอย่างเปิดเผยในที่
สาธารณะ ถือเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับ
ในวัฒนธรรมไทย

การแสดงธงชาติไทยไว้ทส่ี งิ่ บรรจุ หีบห่อ หรือสินค้าใด ๆ ทีม่ ไิ ด้มลี กั ษณะเป็นการเหยียดหยามให้ทำ� ได้โดย
สมควรเฉพาะที่เป็นการกระท�ำโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ หากเป็นการกระท�ำทางการพาณิชย์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากราชการอย่างถูกต้องแล้วตามกฎหมายเรือ่ งธงชาติ

การละเล่นในเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลประเพณีตา่ ง ๆ ของไทยควรกระท�ำเพือ่ สืบทอดธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ทีด่ งี าม และแสดงถึงความปรารถนาดีและเจตนาบริสทุ ธิ์ เช่น ควรใช้นำ�้ สะอาด และภาชนะบรรจุทเี่ หมาะสม
ในประเพณีสงกรานต์ และไม่ควรเล่นน�ำ้ สงกรานต์กบั ผูท้ แี่ สดงให้เห็นว่าไม่มคี วามประสงค์จะเล่น เป็นต้น
ทีม่ าข้อมูล :
1. http://www.moe.go.th (กระทรวงศึกษาธิการ)
2. http://www.m-culture.go.th (กระทรวงวัฒนธรรม)
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เฟื่องฟ้า คำ�ตัน
บุคลากร

หลับสนิท
   ชีวิตมีสุข
คุณรู้หรือไม่ว่า โรคยอดฮิตที่พบมากในปัจจุบัน อย่างโรค

ความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์อมั พาต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า โรคอ้วน
หรือแม้แต่โรคเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ ล้วนมีสว่ นมาจาก การนอนไม่หลับ นอนกรน
หรือนอนไม่พอ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน วารสารสรรพากรฉบับนี้ จึงขอ
น�ำเทคนิคการนอนหลับให้สนิทมาฝากคุณผู้อ่าน เพราะเชื่อว่าการนอนหลับให้สนิท
เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่หลายคนต้องการ เพราะถ้าใครที่ล้มตัวนอนแล้วหลับได้เลย
ถือว่าเป็นเรือ่ งทีด่ มี าก แต่ก็ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะหลับได้ในทันที กว่าจะข่มตาหลับ ก็เลยเวลา
ที่ควรจะนอนไปหลายชั่วโมง ระหว่างนอนก็หลับไม่สนิท พลิกตัว กระสับกระส่ายไปมา
ตืน่ เป็นพัก ๆ เมือ่ ตืน่ ก็ยงั รูส้ กึ ว่านอนไม่เพียงพอ อ่อนเพลีย มีอาการปวดเมือ่ ยตามเนือ้
ตามตัว อยากล้มตัวกลับไปนอนใหม่
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ปัญหาการนอนไม่หลับของหลาย ๆ คนอาจมีรปู แบบต่าง ๆ กันไป เช่น ไม่สามารถนอนหลับ
ได้เลยทั้งคืน นอนหลับยาก และต้องใช้เวลานานถึงจะหลับ นอนหลับไม่สนิท หลับ ๆ ตื่น ๆ
หลังจากตืน่ มาแล้วไม่สดชืน่ เหมือนไม่ได้หลับ หรือนอนหลับได้แต่ตนื่ มากลางดึก ซึง่ ปัญหาเหล่านี้
อาจเกิดขึ้นแบบชั่วคราว หรือแบบเรื้อรังก็ได้ เช่น นอนไม่พอเป็นเวลาสามวันในหนึ่งสัปดาห์
หรือนอนไม่พอติดต่อกันเป็นเดือน ซึง่ ในกรณีเรือ้ รังนี้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไข การนอนไม่พอ
ส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อร่างกาย และกิจกรรมทีท่ ำ� อยูใ่ นระหว่างวันได้ เช่น ไม่สดชืน่ ง่วงเหงาหาวนอน
และหากนอนไม่หลับเป็นเวลายาวอาจท�ำให้ปว่ ยเป็นโรคซึมเศร้าได้

สาเหตุของการนอนไม่หลับ
การนอนไม่หลับเกิดได้จากสาเหตุ ทัง้ ด้านจิตใจ และร่างกาย รวมทัง้ สภาพแวดล้อมของ
การนอน ทางด้านจิตใจก็ เช่น มีความเครียด ความวิตกกังวลบางอย่างรบกวนจิตใจ การหมกมุน่
ครุน่ คิด ท�ำให้มผี ลต่อการนอนหลับ การได้รบั สารกระตุน้ บางอย่าง เช่น การดืม่ กาแฟ หรือเครือ่ งดืม่
ผสมกาเฟอีน ปัญหาทางสภาพแวดล้อม เช่น แปลกทีน่ อน มีเสียงดังรบกวน สภาพอากาศร้อนหรือ
หนาวเกินไป หรือมีแสงรบกวน ปัญหาทีก่ ล่าวมาจะรบกวนการนอนในช่วงเวลาหนึง่ หากแก้ปญ
ั หาได้
ก็จะสามารถนอนหลับได้ปกติ นอกจากปัญหาข้างต้น ก็ยงั มีปญ
ั หาการนอนไม่หลับเนือ่ งจากอาการ
เจ็บป่วยอีกด้วย
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เทคนิคง่าย ๆ ทีช่ ว่ ยให้นอนหลับสนิทขึน้ มีดงั นี้

1

ออกก�ำลังกายช่วงเย็นอย่างน้อย 30 นาที หรือ 4-6 ชัว่ โมงก่อนนอน

2
3

หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก อาหารที่มีรสเผ็ด รสจัด หรือรสหวานมาก
ก่อนเข้านอน 4 ชัว่ โมง เพราะร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง
ในการย่อยอาหาร 						

4
5

34

หลีกเลีย่ งกาแฟ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งดืม่ ทีก่ ระตุน้ ประสาททุกชนิด
4-6 ชัว่ โมงก่อนเวลาเข้านอน					

ผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจก่อนนอนด้วยการอาบน�ำ้ อุน่ เดินเบา ๆ ไปมา
หรือการนัง่ สมาธิ และไม่ควรท�ำกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ร่างกายและสมองไปจนถึง
เวลาเข้านอน 						

6
7

กินกล้วยหอม เพราะผิวของกล้วยหอมมีฤทธิ์
เหมือนยานอนหลับ และมีอะมิโนแอซิดที่
เรียกว่า ทริปโตฟาน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสาร
เซโรโทนิน เมื่อกินแล้วจะช่วยคลายเครียด
คลายกังวล ท�ำให้หลับสบาย 	

จัดระเบียบห้องนอนและก�ำจัดสิ่งรบกวน ด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ต่างๆ
ทั้งโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารก่อนนอน แต่บางราย
อาจจ�ำเป็นต้องเปิดเพลงเบา ๆ เพือ่ สร้างบรรยากาศ ท�ำให้หลับสบายขึน้  	

เลีย่ งการสูบบุหรี่ เพราะจะท�ำให้หลับยาก ตืน่ บ่อย และฝันร้าย เนือ่ งจากผลของสารนิโคติน
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8
9

เข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกมาก ควรเข้านอนเวลาประมาณ 21.00 น. – 23.00 น. และปฏิบตั ิ
ให้เป็นประจ�ำ รวมถึงตืน่ นอนให้เป็นเวลาทุกวัน รวมทัง้ ช่วงวันหยุดด้วย
เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอน คือเมื่อรู้สึกง่วง และไม่ได้อยู่ในภาวะตึงเครียด อย่าพยายาม
ฝืนนอน หากไม่งว่ ง

หวังว่าเทคนิคเหล่านีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นนอนหลับสบายมากขึน้ เพราะการนอนหลับ
เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกายของคนเราควรได้รับการนอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยเด็กแรกเกิด (แรกคลอด-3เดือน) ควรนอน 14-17 ชั่วโมง
วัยทารก (4เดือน-1ปี) ควรนอน 12-15 ชัว่ โมง วัยเตาะแตะ (1-2ปี) ควรนอน 11-14 ชัว่ โมง
วัยก่อนเข้าเรียน (3-5ปี) ควรนอน 10-13 ชั่วโมง วัยเข้าโรงเรียน (6-13 ปี) ควรนอน
9-11 ชั่วโมง วัยรุ่น (14-17 ปี) ควรนอน 8-10 ชั่วโมง ส่วนวัยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ
(18-65 ปีขนึ้ ไป ) ควรนอน 7-9 ชัว่ โมง เมือ่ นอนหลับอย่างถูกต้องถูกวิธี ตืน่ มาร่างกาย
จะได้สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า แต่หากนอนผิดท่า หลับ ๆ ตืน่ ๆ จะส่งผลเสียระยะยาวต่อร่างกาย
ที่น�ำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ และส่งผลเสียในการท�ำงานระหว่างวัน ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ลดลง หรือเกิดอุบตั เิ หตุได้ ดังนัน้ เรือ่ งการนอนจึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ราควรให้ความส�ำคัญไม่แพ้
เรือ่ งอืน่ ๆ โดยเรือ่ งนี้ สมาคมการแพทย์เพือ่ การนอนหลับโลก ได้กำ� หนดให้วนั ศุกร์ในสัปดาห์
ที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) อีกด้วย

ทีม่ าข้อมูล					
1. www.raksukkapap.com				
2. www.kapook.com				
3. ส�ำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
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กัจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

อิ่มบุญทั่วไทย

ไปกับวันเข้าพรรษา
ย่างเข้าสูก่ ลางปี 2559 กันแล้ว ทีท่ อ่ งเทีย่ วในวันเข้าพรรษา
และในเดือนกรกฎาคมนี้มีข่าวดีส�ำหรับใครที่ก�ำลัง ที่ไม่ไปไม่ได้แล้ว
รอคอยวันหยุดยาวเพือ่ หาทีเ่ ทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ

ซึง่ ในเดือนกรกฎาคม มีวนั หยุดยาวติดกัน 5 วัน
เรียกว่างานนี้จัดทริปเที่ยวต่างจังหวัดกันได้เลย
ซึ่งนอกจากจะได้เที่ยวแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่เราได้
ท�ำบุญไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึง่ ก็มสี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่ น ่ า สนใจมาแนะน� ำ กั น เผื่ อ เป็ น ไอเดี ย เที่ ย ววั น
หยุดยาวส�ำหรับวัน เข้าพรรษา นอกจากจะเป็น
วันส�ำคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็นวันที่มีประเพณี
อันงดงามของไทย อย่างการแห่เทียน และกิจกรรม
ทางศาสนาที่ โ ดดเด่ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะ
จังหวัด

1

ประเพณีตกั บาตรดอกไม้ พระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
ตักบาตรดอกไม้ ประเพณีอันเก่าแก่ ของชาวสระบุรี
ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว และ
มีเพียงแห่งเดียว คือทีพ
่ ระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึง่ มี
ขบวนรถบุปผชาติตอ่ แถวเรียงราย ให้ชาวพุทธศาสนิกชน
ร่วมท�ำบุญกุศลด้วยการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระสงฆ์
ได้ชมความวิจิตรงดงามของขบวนดอกไม้อย่างตื่นตา
ตื่ น ใจ และอี ก หนึ่ ง เอกลั ก ษณ์ คื อ ความงดงามของ
ดอกเข้าพรรษาทีบ่ านสะพรัง่ ทัว่ ทัง้ วัดพระพุทธบาท

2

ประเพณีแ ห่เ ทียนพรรษาทางน�้ำ  ลาดชะโด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 		
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน�้ำที่ลาดชะโด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จัดขึน้ เพือ่ อนุรกั ษ์ประเพณีอนั ดีงาม
ของท้องถิน่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันบ�ำรุงรักษา
แม่น�้ำล�ำคลองให้อยู่ในสภาพสวยงาม ร่วมสืบสาน
36
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วัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตริมฝั่งคลองตลอดเส้นทาง
สายน�้ ำ แห่ ง ชี วิ ต ที่ ซึ่ ง ในน�้ ำ ยั ง มี ป ลา ในท้ อ งทุ ่ ง นา
ยังเขียวขจี สิง่ ทีน่ า่ สนใจของประเพณีแห่เทียนพรรษา
ทางน�ำ้ ลาดชะโด คือจะมีขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน�ำ้
งานแสดงภาพถ่ายวิถีชาวลาดชะโด และการแข่งขัน
การละเล่ น พื้ น บ้ า นลาดชะโด ที่ สุ ด แสนจะหรรษา
พาทุกคนร่วมกันย้อนยุคไปยังสมัยทีเ่ มืองกรุงเก่า

3

เรียงแถวกันน�ำเทียนและดอกไม้วางลงในบาตร โดยใส่
เทียน 2 เล่ม เพือ่ บูชาพระธรรมและพระวินยั พร้อมด้วย
ดอกไม้ซงึ่ เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ หลังจากพระภิกษุสงฆ์
ทัง้ หมดทีม่ าร่วมพิธใี ส่บาตรเสร็จก็จะเป็นช่วงเวลาของ
ชาวบ้านทีจ่ ะน�ำเทียนและดอกไม้เดินใส่บาตรเทียนไป
รอบโต๊ะทีต่ งั้ บาตรไว้ ถือเป็นภาพประเพณีทหี่ าชมได้ยาก
ในเมืองไทย			

พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เป็ น งานพิ ธี ท างศาสนาที่ จั ด ต่ อ เนื่ อ งกั น มาทุ ก ปี
ของจังหวัดชัยนาท เพราะที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
มี พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ บ รรจุ อ ยู ่ ใ นองค์ พ ระเจดี ย ์
ในเทศกาลวันเข้าพรรษาจะจัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่ม
พระธาตุทางเรือ สืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ
โดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท เชื่อว่า
หากท�ำการห่มผ้าพระธาตุเจดียจ์ ะมีความเจริญรุง่ เรือง
และเป็ น สิ ริ ม งคลกั บ ตนเอง นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก หนึ่ ง
ทีน่ า่ สนใจ คือ การแข่งขันเรือยาวประจ�ำปี ทีแ่ สนจะคึกคัก
สนุกตื่นเต้นเร้าใจ ก็ถือเป็นสีสันประเพณีของชัยนาท
ทีน่ า่ ไปสัมผัสบรรยากาศติดขอบแม่นำ�้

4

าตรเทียยนนวัดวับุดญ
บุญ
นพระอาราม
ประเพณีใใส่ส่บบาตรเที
ยืนยืพระอารามหลวง
หลวง
จังหวัดจัน่งาหวั
น ดน่าน

ประเพณีใส่บาตรเทียนถือเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียว
ในประเทศไทย ต้องมาที่จังหวัดน่านเท่านั้น ถึงจะได้
มี โ อกาสได้ ช มประเพณี อั น แสนเป็ น เอกลั ก ษณ์ นี้
ประเพณีใส่บาตรเทียนได้ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาเป็นเวลา
ช้านาน เดิมทีเป็นประเพณีทที่ ำ� เฉพาะวัดบุญยืน และ
ต่อมาได้ขยายไปทัว่ อ�ำเภอเวียงสา ซึง่ ในช่วงหลังเวลา
เทีย่ งของวันหลังจากวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะเดิน
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งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ประเพณี
แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รบั
ความสนใจและโด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลก ด้ ว ยการแกะสลั ก
ลวดลายบนเที ย นและรถประดั บ เที ย นอย่ า งวิ จิ ต ร
ตระการตา ซึ่งประเพณีนี้มีขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จึงถือได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่
ของภาคอีสาน ในงานจัดให้มกี ารแสดงทางวัฒนธรรม
ชมขบวนแห่ เ ที ย นโบราณ ขบวนแห่ เ ที ย นพรรษา
การประกวดธิดาเทียนพรรษา การประกวดต้นเทียน
ประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ การประกวดภาพถ่าย
ความประทั บ ใจในงาน และกิ จ กรรมเยื อ นชุ ม ชน
ตามคุ้มวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังเชิญศิลปินจากทั่วโลก
เดินทางมาสร้างประติมากรรมเทียนนานาชาติอกี ด้วย

6

มหกรรมตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรนิ ทร์
อีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานที่จัดงานวันเข้าพรรษาได้
อย่างน่าสนใจ นั่นก็คือมหกรรมแห่เทียนพรรษาและ
ตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์
อยู่ที่ขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนแห่ช้างที่ประดับ
ตกแต่งด้วยแสงไฟระยิบระยับ รวมทั้งขบวนอัญเชิญ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ป ระดิ ษ ฐานบนหลั ง ช้ า งนั่ น เอง
ถือเป็นสีสนั งานบุญทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ย
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ตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แม้ภาคใต้จะเป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ แต่พุทธศาสนิกชน
คนไทยในเมืองใต้ก็มีไม่น้อยเช่นกัน อย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีท่ กุ ปีจะมีงานเทีย่ วเมืองคอนตามรอยธรรม ตักบาตรธูปเทียน ท�ำบุญเสริม
สิริมงคล โดยจัดเป็นเทศกาลรื่นเริงและผนวกเข้ากับงานบุญสักการะ
พระบรมธาตุ พระพุทธสิหงิ ค์ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ และเกจิอาจารย์ตา่ งๆ
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ มีกจิ กรรมพิธหี ล่อเทียน ตักบาตรธูปเทียน
พิธีทางศาสนา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษาให้
วัดต่าง ๆ

วั น เข้ า พรรษาถื อ เป็ น งานบุ ญ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อี ก งานหนึ่ ง ของศาสนาพุ ท ธ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้มีการท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ส�ำหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วงวันเข้าพรรษานี้ มีหลายอย่างเช่น ท�ำบุญ ตักบาตร
เวียนเทียน ถวายภัตตาหาร ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝน ซึง่ มีหลาย ๆ
จังหวัดที่จัดงานประเพณีเหล่านี้อย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ ใครที่ได้มาเที่ยวหรือ
ว่าเคยมาสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้แล้วจะต้องกลับมาอีกแน่นอน ซึ่งนอกจาก
จะได้เทีย่ วแล้วยังได้ทำ� บุญในวันส�ำคัญอีกด้วย

ทีม่ าข้อมูล :		
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
2. travel.mthai.com
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