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ปที่ 8 ฉบับที่ 96

กันยายน 2563

บ.ก. ทักทาย
สวัสดีเดือนกันยายน เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วารสารสรรพากรฉบับนี้ ขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะคะ และมีวันที่ 2 กันยายน 2563
เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 105 ที่เราจะ
เห็ น ภาพบรรยากาศงาน ทั้ ง การสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจ� ำ
กรมสรรพากร ท�ำบุญเลีย้ งพระ และมีอดีตผูบ้ ริหาร และพี่ ๆ สรรพากร
หลายรุ่น รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมงานกันมากมาย
นอกจากนี้ ในปีนกี้ รมฯ ยังจัดนิทรรศการเกีย่ วกับวิถใี หม่ ให้ภาษีเป็น
เรือ่ งง่ายมาจัดแสดงในงานอีกด้วย ซึง่ จะเป็นการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในธุรกรรมด้านภาษี เช่น e-Filing, e-Stamp, e-Tax Invoice
and e-Receipt, e-Donation, e-Withholding Tax เป็นต้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการและช�ำระภาษีของ
กรมสรรพากรให้เป็นเรื่องง่าย
ส�ำหรับเรื่องที่น่าสนใจฉบับนี้ เราน�ำเรื่องเหตุอันควรกรณี
ประมาณการก�ำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 มาให้ผู้ประกอบการ
เป็นข้อมูลในทางปฏิบัติ เพื่อจะได้ประมาณการก�ำไรสุทธิตามแบบ
ภ.ง.ด.51 ที่จะถึงก�ำหนดช�ำระได้ถูกต้อง โดยไม่ต้องมีภาระเงินเพิ่ม
รวมทั้งมีเรื่องน่าสนใจอื่น ๆ เช่น เมื่อถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แต่
ถ้าท�ำงบการเงินยังไม่เสร็จ จะท�ำอย่างไรได้บา้ ง หรือเรือ่ งทีเ่ ป็นไวรัล
ในตอนนี้ว่า การขอรับบริจาคเงินทางออนไลน์ท�ำได้หรือไม่และมี
กฎหมายใดควบคุมอยู่ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ถกู หลอกหรือท�ำผิดกฎหมาย
กันค่ะ
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

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

หัวหน้าส่วนสื่อเผยแพร่
กองบรรณาธิการ

ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนสื่อเผยแพร่/ฝ่ายศิลปกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ก�ำหนดเวลา

เผยแพร่เป็นรายเดือน
ส�ำนักงาน

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

เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรและ
กรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางอันจะน�ำไปสู่ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป
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04

มุม สรรพากร

กรมสรรพากร ครบรอบ 105 ปี
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานจัดงานเนื่อง
ในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 105 ปี 2 กันยายน 2563
โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมสรรพากร พิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์
พิธมี อบของทีร่ ะลึกแก่ผเู้ กษียณอายุราชการ ข้าราชการตัวอย่าง ข้าราชการผูม้ คี วามซือ่ สัตย์
สุจริต และรางวัลอื่น ๆ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมสรรพากรเยี่ยมชมนิทรรศการการถ่ายทอด
องค์ความรู้ (Easy Tax Transforms Your Life) แนะน�ำบริการเทคโนโลยีของกรมสรรพากร
ที่ทันสมัยมากขึ้นภายใต้ 9 ยุทธศาสตร์ Digital Transformation ณ กรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

กรมสรรพากรแนะน�ำระบบ Easy Tax “วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย”
ดร.เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดงาน “วิถใี หม่...ให้ภาษี
เป็นเรื่องง่าย” (Easy Tax Transforms Your Life) เพื่อแนะน�ำบริการเทคโนโลยีของกรมสรรพากร
ที่ทันสมัยมากขึ้น ภายใต้ 9 ยุทธศาสตร์ Digital Transformation ตอกย�้ำความเป็นองค์กรดิจิทัล
ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีจัดการเรื่องภาษีได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น ช่วยลดต้นทุนและ
ลดความยุง่ ยากในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถท�ำธุรกรรมทางภาษีได้งา่ ยแค่ปลายนิว้ ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายในงาน
ยังมีนิทรรศการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยทีม RD Tax Advisor ที่มาแนะน�ำบริการและ
ให้คำ� ปรึกษา รวมทั้งมีองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนหลายหน่วยงานเข้าร่วมแนะน�ำบริการที่เชื่อมโยง
มายังระบบภาษีผา่ น Platform ต่าง ๆ ในครัง้ นีด้ ว้ ย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรัม่
อิมแพค เมืองทองธานี
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มุม สรรพากร

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษี
ของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 6/2563
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุม/สัมมนาการบริหารงาน
จัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครัง้ ที่ 6/2563 เพือ่ มอบนโยบายและติดตามการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ าน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ D2RIVE และแผนงานต่าง ๆ ของกรมสรรพากร ในการนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
Microsoft Teams ไปยั ง ส� ำ นั ก งานสรรพากรภาค 1-12 และส� ำ นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ
ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษในโครงการ e-TACT
ดร. เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร บันทึกเทปสัมภาษณ์พเิ ศษ เรือ่ ง Tax Administration
Reform และการพัฒนา Vat Refund For Tourist application on Blockchain เพื่อเพยแพร่ในโครงการ
e-TACT ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง IMF CIAT IOTA และ OECD ให้ความรู้ผู้บริหารในหน่วยงานด้านภาษี
ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกผ่านระบบอบรมออนไลน์ ให้มกี ารน�ำองค์กรตามแนวทางทีด่ ี ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

โฆษกกรมสรรพากรสัมภาษณ์พเิ ศษ เรือ
่ ง ภาพรวมการยืน
่ แบบในปีภาษี 2562
และการเข้าระบบของผูค
้ า้ ขายออนไลน์
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง ภาพรวมการยื่นแบบในปีภาษี 2562 และการเข้าระบบ
ของผู้ค้าขายออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษีอากร สร้างความร่วมมือ ซึ่งคาดว่า
จะมีผู้ค้าออนไลน์เข้าระบบเพิ่มมากขึ้น ในรายการ “เศรษฐกิจคิดต่าง” ทางช่อง TNN HD 16 ออกอากาศ
ในวันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 14.30 น.

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ “เรื่องง่ายใกล้ตัว”
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ “เรื่องง่ายใกล้ตัว” ทางช่อง MCOT HD 30
แนะน�ำบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 9 ระบบดิจิทัล ที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ
และช�ำระภาษีให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเพือ่ สร้างวิถภี าษีใหม่ให้ยงิ่ ง่ายและเป็นธรรม พร้อมกระตุน้ เตือนการสิน้ สุดเวลา
การยืน่ แบบฯ ปีภาษี 2562 ทีข่ ยายถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยแนะน�ำให้ผเู้ สียภาษียนื่ แบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
หรือท�ำธุรกรรมภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ได้งา่ ย ๆ ออกอากาศวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20.50 น. เป็นต้นไป
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ต้องทำ�ยังไง?

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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มุม สรรพากร

เป็ น ที่ ท ราบกั น ว่ า ปกติ แ ล้ ว นิ ติ บุ ค คล
จะต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี โดยไม่คำ� นึงถึงรอบระยะเวลา
บั ญ ชี นั้ น จะมี ร ายได้ ห รื อ ไม่ มี ร ายได้ และไม่ ว ่ า
กิจการจะมีกำ� ไรหรือขาดทุนก็ตามโดยจะต้องแนบ
งบการเงินทีม
่ ผ
ี ส
ู้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาตตรวจสอบ
และรับรองด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากตามประมวล
รัษฎากรก�ำหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่
ยื่นแบบฯ ช�ำระภาษีไว้ในมาตรา 68 และ
ก�ำหนดการยืน่ งบการเงินไว้ในมาตรา 69 ดังนัน้
หากนิตบิ คุ คลรายใดงบการเงินเสร็จไม่ทนั ภายใน
ก�ำหนดยืน่ แบบฯ สามารถยืน่ แบบฯเพียงอย่างเดียว
ก่อนได้ และสามารถยื่นงบการเงินภายหลังด้วยแบบ
ยื่นเอกสารแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
แต่การยืน่ แบบฯ หรืองบการเงินเกินก�ำหนดเวลาจะมีคา่ ปรับ
ตามมาตรา 3 ทวิ (1) และมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559
โดยถือเป็นความผิด 2 กระทง ได้แก่
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1

ยื่นแบบฯ และยื่นงบการเงิน
เกินก�ำหนด ไม่เกิน 7 วัน นับ
แต่วันพ้นก�ำหนด เสียค่าปรับ
กระทงละ 1,000 บาท รวม
2,000 บาท

2

ยืน่ แบบฯ และยืน่ งบการเงิน เกิน
ก�ำหนด เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น
ก�ำหนด เสียค่าปรับกระทงละ
2,000 บาท รวม 4,000 บาท

** หากมีภาษีที่ต้องเสีย ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน ตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากรด้วย

ทั้ ง นี้ กรมสรรพากรได้ มี ก าร
ให้บริการยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อเป็น
การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้สามารถช�ำระค่าภาษีกันง่ายขึ้นและ
เข้าถึงได้ในทุกที่ อีกทั้งได้รับสิทธิพิเศษ
ให้ขยายเวลายืน่ แบบฯ และจ่ายภาษีออก
ไปอีก 8 วัน นอกจากนี้ หากยื่นแบบฯ
ออนไลน์ด้วยวิธี E-FILING ไม่ต้องแนบ
งบการเงิน ง่าย ประหยัดเวลาไม่ตอ้ งจ่าย
ค่ า ปรั บ อี ก ต่ อ ไป แต่ ยั ง ต้ อ งจั ด ท� ำ
งบการเงินนะจ๊ะ
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11

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 68
		 ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ยื่นรายการ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ในการ
ค�ำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี
ตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด พร้อมกับ
ช�ำระภาษีต่ออ�ำเภอ

มาตรา 69
		 ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ยื่นรายการซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ในการ
ค�ำนวณภาษีตามมาตรา 65 มาตรา
65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67
เกีย่ วกับรายรับ รายจ่าย ก�ำไรสุทธิและ
รายการอืน่ ๆ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด พร้อมด้วย
บัญชีงบดุล บัญชีท�ำการ และบัญชี
ก�ำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย
หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มี
บุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบ
และรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้างข้อมูล

แบบยื่นเอกสารแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน่วยงาน......................................................
เลขรับ…………(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)………

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา)
วันที่รับ..........................................................
1. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับ...............................................................
ชื่อ......................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งสานักงาน : อาคาร......................................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชั้นที่……………………..
หมู่บ้าน....................................................เลขที่...............หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย.................................................แยก…….….………..
ถนน..................................ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด…………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์............................................................
2. ยื่นเอกสารแนบประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 ดังนี้
(ให้แยกยื่นแบบยืน่ เอกสารแนบแบบฯ เป็นรายแบบ)

บัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย
แบบรายงานประจาปีสาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
3. รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
4. เลขระบุเอกสาร (UID)………………………………………………………... (ถ้ามี)
หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ (กรณียื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต)……………………………………… (ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(
)
(สาหรับผู้เสียภาษีอากร)

แบบยื่นเอกสารแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน่วยงาน......................................................
เลขรับ…………(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)………

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา)
วันที่รับ..........................................................
1. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับ...............................................................
ชื่อ......................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งสานักงาน : อาคาร......................................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชั้นที่……………………..
หมู่บ้าน....................................................เลขที่...............หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย.................................................แยก…….….………..
ถนน..................................ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด…………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์............................................................
2. ยื่นเอกสารแนบประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 ดังนี้
(ให้แยกยื่นแบบยืน่ เอกสารแนบแบบฯ เป็นรายแบบ)

บัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย
แบบรายงานประจาปีสาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
3. รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
4. เลขระบุเอกสาร (UID)………………………………………………………... (ถ้ามี)
หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ (กรณียื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต)……………………………………… (ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(
)
(สาหรับเจ้าหน้าที)่

ที่มาข้อมูล : พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559
		
http://www.rd.go.th/publish//fileadmin/tax_pdf/cit/300563attachCIT.pdf
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ภาระภาษี
จากการขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์

ส�ำหรับ

สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซือ
้ ขาย
ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน

บุคคลธรรมดา

ตกไปยั ง ผู ้ ซื้ อ โดยผู ้ ซื้ อ ตกลงในขณะ
ท�ำสัญญาว่า ผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้น
คืนได้ภายในก�ำหนดเวลา แต่ตอ
้ งไม่เกินเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ทรัพย์สินทุกชนิด
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ประเภทใดก็ ต ามสามารถ
น� ำ มาขายฝากได้ ถ้ า เป็ น การขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ (คือ ทรัพย์ทเี่ คลือ
่ นทีไ่ ม่ได้)
ต้ อ งท� ำ เป็ น หนั ง สื อ และจดทะเบี ย นต่ อ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง จะมี ผ ลสมบู ร ณ์
ทางกฎหมาย ด้วยลักษณะเฉพาะของสัญญา
ขายฝากทีเ่ ป็นการขายและให้โอกาสผูข
้ ายได้
ซื้อทรัพย์สินคืนนั้นท�ำให้สัญญาขายฝาก
ได้รับความนิยมไม่น้อย ทว่าการที่สัญญา
ขายฝากมีลก
ั ษณะโอนทรัพย์ไปมาหลายครัง
้
จึงท�ำให้ภาระภาษีมค
ี วามซับซ้อนตามไปด้วย

กรณีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างผูข้ ายฝากและผูร้ บั ซือ้ ฝากซึง่ เป็น
บุคคลธรรมดานั้น จะมีภาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีธรุ กิจเฉพาะของ
ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ดังนี้

ธัญรัช ธัญญะกิจ นิติกรปฏิบัติการ
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การขายฝาก ตามมาตรา 491 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ถือเป็นการ
“ขาย” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อผู้ขายฝากน�ำอสังหาริมทรัพย์
ดังต่อไปนี้ มาขายฝากจะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

กรณีผู้ขายฝากน�ำอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้า
หรือหาก�ำไรไปขายฝากแก่ผู้รับซื้อฝาก

1

ผู้รับซื้อฝากซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ขายฝากซึ่งได้รับเงินได้
จากการขายฝากถือเป็นผูม้ เี งินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ผู้ขายฝากจะเลือกเสียภาษีโดยไม่น�ำไปรวมค�ำนวณภาษีกับ
เงินได้อื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 48 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

2

กรณีผู้ขายฝากน�ำอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา
โดยมุ่งในทางค้าหรือหาก�ำไร ไปขายฝาก
แก่ผู้รับซื้อฝาก

ผู้รับซื้อฝากซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ขายฝากซึ่งได้รับเงินได้
จากการขายฝากถือเป็นผูม้ เี งินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร จะต้องน�ำเงินได้จากการขายฝากในกรณีดังกล่าวไปรวม
ค�ำนวณภาษีกบั เงินได้อนื่ โดยไม่มสี ทิ ธิเลือกเสียภาษีตามจ�ำนวนทีถ่ กู หักไว้
ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 48 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
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อย่างไรก็ดี หากการขายอสังหาริมทรัพย์
ทีไ่ ด้มาโดยมุง่ ในทางค้าหรือหาก�ำไรดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางการค้าหรือหาก�ำไรตามมาตรา 4 (6)
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางค้าหรือหาก�ำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.
2541 ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้เสีย
ภาษีธรุ กิจเฉพาะไว้แล้วผูม้ เี งินได้มสี ทิ ธิเลือก
ไม่ตอ้ งน�ำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวมารวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทผี่ มู้ เี งินได้ดงั กล่าวไม่ขอรับ
เงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิต
เงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ตามมาตรา 3แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 376)
พ.ศ. 2544
ส� ำ หรั บ การค� ำ นวณภาษี เ งิ น ได้ หั ก
ณ ที่จ่าย ตาม (1) และ (2) นั้น ให้ใช้ราคา
ขายตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่
ใช้อยูใ่ นวันทีม่ กี ารโอนนัน้ ตามมาตรา 49 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีผขู้ ายฝากไม่มาไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวคืนภายในก�ำหนดเวลาตามสัญญา
ผูร้ บั ซือ้ ฝากย่อมได้มาซึง่ กรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์โดยเด็ดขาดจากการขายฝากเข้าลักษณะ
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับซื้อฝากต้องน�ำไป
รวมค�ำนวณเสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา โดยเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวให้ถอื ตามราคาหรือ
ค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้น (ในวันที่อสังหาริมทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาด)
ตามมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีไม่อาจหาราคาหรือค่าอันพึงมีของอสังหาริมทรัพย์
ได้ให้ถอื ราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาด
จากการขายฝากนั้น
RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. กรณีผขู้ ายฝากน�ำอสังหาริมทรัพย์
ไปขายฝากให้แก่ผรู้ บั ซือ้ ฝากภายใน 5 ปี
นับแต่วนั ทีผ่ ขู้ ายฝากได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
นัน้ เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางค้าหรือหาก�ำไร ตามมาตรา 4 (6)
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342)
พ.ศ. 2541 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร ผู้ขายฝากจึงมีหน้าที่เสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
2. เมื่ อ ผู ้ ข ายฝากไม่ ม าไถ่ ถ อน
อสังหาริมทรัพย์คืนจากผู้รับซื้อฝาก ผู้รับ
ซื้ อ ฝากย่ อ มได้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์โดยเด็ดขาดจากการ
ขายฝากนั้น ผู้รับซื้อฝากไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีธรุ กิจเฉพาะแต่อย่างใด หากผูร้ บั
ซื้ อ ฝากได้ ข ายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้
กรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
ดังกล่าวภายใน 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ บั ซือ้ ฝาก
อสังหาริมทรัพย์นั้นเข้าลักษณะเป็นการ
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก�ำไร
ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ผู้รับซื้อฝาก
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตาม
มาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
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3. การค�ำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้
ค� ำ นวณจากยอดรายรั บ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตาม
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนี้

1

2

กรณีราคาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
ตามบั น ทึ ก ถ้ อ ยค� ำ การช� ำ ระ
ภาษีอากร (ท.ด.16) สูงกว่าราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติ ก รรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้
อยูใ่ นวันทีม่ กี ารโอนนัน้ ให้คำ� นวณ
ภาษีธรุ กิจเฉพาะตามราคาซือ้ ขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามบั น ทึ ก
ถ้อยค�ำการช�ำระภาษี (ท.ด.16)
กรณีการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
ตามบั น ทึ ก ถ้ อ ยค� ำ การช� ำ ระ
ภาษีอากร (ท.ด.16) ต�ำ่ กว่าราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติ ก รรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้ค�ำนวณภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์

Healthy+

Sunny Day+

15

16

มุม สรรพากร

เหตุอันควรหากประมาณการ
ก�ำไรสุทธิขาดไป เกินร้อยละ 25
ใกล้ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หรือที่เราเรียกกันว่า
“แบบ ภ.ง.ด.51” ซึ่ ง ผู ้ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งยื่ น แบบภายในสิ้ น เดื อ นสิ ง หาคม
ของทุกปี แต่เนือ
่ งจากสถานการณ์ COVID-19 กรมสรรพากรได้มม
ี าตรการ
ภาษีขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 จากเดิมภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563
ให้สามารถยื่นภาษีได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการฯ ภ.ง.ด.51 ได้แก่
1.

บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ อ้ งจัดท�ำ
ประมาณการก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

2.

บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล เสียภาษีจากก�ำไรสุทธิ
(ขาดทุนสุทธิ) จริง ในครึ่งปีแรก

การยื่นประมาณการก�ำไรสุทธิ
ควรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการ
ประกอบกิจการ หากเรามี การวางแผน
ภาษี ที่ ดี ก ่ อ นการยื่ น แบบฯ เราก็
สามารถลดความเสีย่ งในการเสียเงิน
เพิ่มจากการประมาณการก�ำไรขาด
ไปเกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิ โดย
ต้องรับผิดเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 20 ของ
จ�ำนวนเงินภาษีทตี่ อ้ งช�ำระตามมาตรา
67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

ณัฏฐพัชร ธนากิจดุลยวัต เจ้าพนักงานสรรพากรช�ำนาญงาน
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อย่างไรก็ตามหากประมาณการผิดพลาด โดย
ไม่มีเหตุอันควรอาจไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตาม
มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ ก�ำหนดเหตุอนั ควร
ไว้ตามแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก.53/2560
เรื่อง การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร เกณฑ์การพิจารณาเหตุอนั สมควร
ดังนี้

การพิจารณาว่าประมาณการก�ำไรสุทธิ
ขาดไปเกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิหรือไม่
ให้เปรียบเทียบประมาณการก�ำไรสุทธิตามแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
กับก�ำไรสุทธิตาม แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ภ.ง.ด.50) ฉบับหลังสุด กรณีที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50
เพิ่มเติม ส�ำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
เว้นแต่ถูกออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีอากร
ตามมาตรา 23 แห่งประมวลรัษฎากร
ให้เปรียบเทียบประมาณการก�ำไรสุทธิ
ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) กับก�ำไรสุทธิ
ตามผลการตรวจสอบ
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

กรณีบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนประกอบกิจการทัง้ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลและไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงบริษัทที่ประกอบกิจการ
ส�ำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ หรือบริษทั การค้าระหว่างประเทศ
การเปรียบเทียบให้พจิ ารณาจากก�ำไรสุทธิรวมของกิจการ หากประมาณการก�ำไรสุทธิรวม
ขาดไปไม่เกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิรวม ถือว่าบริษัทประมาณการก�ำไรสุทธิขาดไป
ไม่เกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท�ำใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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กรณีดังต่อไปนี้
ให้ถือว่ามีเหตุอันสมควร
ตามมาตรา 67 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร

2.1

ประมาณการก�ำไรสุทธิและยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

2.2

ประมาณการก�ำไรสุทธิซงึ่ ได้จากกิจการไม่นอ้ ยกว่าก�ำไรสุทธิทไี่ ด้ยนื่ แบบ
ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชีทแี่ ล้ว และเสียภาษีครึง่ ปีตามแบบ ภ.ง.ด.51
ไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีทแี่ ล้ว เนือ่ งจากได้รบั ยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

2.3

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประกอบกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อด�ำเนินการ
เปรียบเทียบตามข้อ 1 แล้ว พบว่าประมาณการก�ำไรสุทธิรวมขาดไป
เกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิรวม แต่หากแยกเป็นรายกิจการ ปรากฏว่า
ประมาณการก�ำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดไปไม่เกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

2.4

กรณีเปรียบเทียบประมาณการก�ำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 กับก�ำไรสุทธิ
ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ฉบับหลังสุด ซึ่งยื่นภายในก�ำหนดเวลา พบว่าได้จัด
ท�ำประมาณการก�ำไรสุทธิและยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ไว้ขาดไปไม่เกินร้อยละ
25 ของก�ำไรสุทธิ แต่ตอ่ มาเมือ่ พ้นก�ำหนดเวลาได้ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.50 เพิม่ เติม
ซึ่งส่งผลให้ประมาณการก�ำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิ
ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท�ำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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กรณีประมาณการ
ก�ำไรสุทธิขาดไป
เกินร้อยละ 25
ของก�ำไรสุทธิ
แต่สามารถชี้แจงและพิสูจน์
ข้อเท็จจริงว่าเกิดจากเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาได้ว่า
มีเหตุอันสมควร

3.1 เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
หลังของรอบระยะเวลาบัญชี ซึง่ บริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลไม่สามารถคาดการณ์
หรือควบคุมได้ ดังนี้
1. เพิ่งเริ่มประกอบกิจการ ในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลา
บัญชี ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำลง ท�ำให้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดต�่ำลงด้วย
3. การส่งออกสินค้ามีความไม่แน่นอน
ทัง้ ปริมาณและราคามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ได้ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดการณ์ได้
4. อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ
3.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นก�ำหนดการ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ซึ่งเกิดจากการมีก�ำไร
จากการขายทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบ
กิจการ

กรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควรดังกล่าวข้างต้น
แต่มีข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลัง ซึ่งสามารถชี้แจง
และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าส่งผลให้
ประมาณการขาดไปเกินร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิ
โดยสามารถยื่นค�ำร้องขอให้พิจารณา
ต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภาษีกลาง
และส�ำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
หรือส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
ที่ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

การยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 สามารถยืน่
ได้ที่ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ทัว่ ประเทศ และเพือ่ เป็นการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จา่ ย
สามารถยื่ น ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
www.rd.go.th ส�ำหรับการประมาณการ
นัน้ หากคิดว่าครึ่งปีหลังอาจมีรายได้
เพิ่ ม ขึ้ น เกิ น ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ก็ ใ ห้
ประมาณการก�ำไรสุทธิให้สงู ไว้ได้ เพราะ
การประมาณการก�ำไรไว้เกินดีกว่าการ
ประมาณการไว้ขาด ถึงอย่างไรเวลา
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50 เราก็สามารถน�ำภาษี
ที่น�ำส่งไว้ไปเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้

ที่มาข้อมูล : https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/spreadsheet/estimate_netprofit_270160.pdf
		
https://www.rd.go.th/publish/60577.0.html
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ขอรับบริจาคเงินอย่างไร
ไม่ให้ผิดกฎหมาย
ด้วยนิสย
ั ของคนไทยชอบท�ำบุญ ชอบช่วยเหลือคนยากไร้ ผูป
้ ระสบภัย
หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยจะบริจาคเงินผ่านองค์กรศาสนา
องค์กรการศึกษาหรือองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แต่ยุคที่
สือ
่ สังคมออนไลน์ (Social Media) มีอท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจของคนในสังคม  
เป็นสื่อกลางที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ดังนัน
้ เวลาเกิดภัยพิบต
ั ห
ิ รือเหตุการณ์ทต
ี่ อ
้ งการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
จะเห็นข่าวดารา นักร้อง นักแสดง ผู้ที่มีชื่อเสียง หรือผู้มีอิทธิพลด้านต่าง ๆ
จะขอรับบริจาคเงินโดยแจ้งผ่าน Social Media ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ของตน และน�ำเงินนั้นไปบริจาคต่อหรือน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น Social Media ยังเป็น
ช่องทางให้บางคนโพสต์เรียกความสงสารและ
ใช้เป็นช่องทางขอรับบริจาคหรือเรี่ยไรเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองหรือเรียกว่าเกิดขอทานออนไลน์
ขึ้นตามที่ได้ยินข่าวอยู่เสมอ
เนือ่ งจากการขอรับบริจาคดังกล่าวท�ำได้งา่ ย
และสะดวก ท�ำให้คนส่วนมากขาดการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จึงอาจมีการหลอกลวงขอเรีย่ ไรเงิน
หรืออาจมีการขอรับบริจาคที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า การขอรับ
บริจาคหรือเรีย่ ไรดังกล่าวนัน้ ท�ำได้หรือไม่ และ
จะต้องท�ำอย่างไรให้ถูกต้อง

การขอรั บ บริ จ าคหรื อ เรี่ ย ไรดั ง กล่ า ว
มีกฎหมายควบคุมมานานแล้ว แต่คนส่วนมาก
อาจจะไม่ค่อยทราบว่า การเปิด “รับบริจาค”
แบบถูกกฎหมายนัน้ อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
มาตรา 4 ของพระราชบั ญ ญั ติ
ดังกล่าว ให้ค�ำนิยามไว้ว่า
“การเรี่ยไร” หมายความรวมตลอดถึง
การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมี
การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการ
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา
แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ ด้วย

ฉันทนา สวรรค์วานิช นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการพิเศษ
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การขอรับบริจาคหรือการเรี่ยไรที่ถูกกฎหมาย สรุปได้ดังนี้
การขออนุญาตท�ำการเรี่ยไรในที่สาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์หรือ
สื่อโทรทัศน์ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ก�ำหนดวิธีการ
ที่จะท�ำการเรี่ยไร จ�ำนวนเงินที่ต้องการเรี่ยไร สถานที่ท�ำการเรี่ยไร
รวมทัง้ ก�ำหนดระยะเวลาเริม่ ต้นของการเรีย่ ไรและระยะเวลาสิน้ สุด
ไว้อย่างชัดเจน

ผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตจะไม่สามารถเดิน
ไปขอเรีย่ ไรตามหมูบ่ า้ นหรือทางสาธารณะ
นอกเหนือจากที่ขออนุญาตไว้

ผู้ที่ขออนุญาตจะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ไม่มีจิตฟั่นเฟือน
ไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ และไม่เคยต้องโทษฐานลักทรัพย์
วิง่ ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์
รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
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ในการขออนุญาตท�ำการเรีย่ ไร หากอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถยืน่ เรือ่ งขออนุญาตได้ทกี่ รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หรือต่างจังหวัดติดต่อที่ที่ว่าการอ�ำเภอ ทุกจังหวัด

ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องพก
ใบอนุญาตติดตัวตลอดเวลา เพื่อ
ง่ายแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ห้ามใช้ถอ้ ยค�ำบังคับขูเ่ ข็ญผูท้ ถี่ กู เรีย่ ไร ท�ำให้เกิดความหวาดกลัว
หรือเกรงกลัว ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
หากฝ่าฝืนมาตรา 16 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี
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นอกจากจะมีความผิดกรณีผข
ู้ อรับบริจาค
ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการเรีย
่ ไร พ.ศ. 2487 แล้ว  อาจจะความผิด
ฐานอื่นอีก ได้แก่

หากการขอรับบริจาคมีการหลอกลวง
หรือมีเจตนาฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชน ก็จะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
341 หรือมาตรา 343 แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ อาจจะถูกตรวจสอบทรัพย์สนิ
หากความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็น
ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

ความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย การกระท�ำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) มีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ความผิดเรือ่ งการ “ขอทาน” ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การขอทาน พ.ศ. 2559 ห้ามบุคคลใดท�ำการขอทาน ซึง่ การขอทานหมายความว่า
ขอเงินหรือทรัพย์สนิ จากผูอ้ นื่ เพือ่ เลีย้ งชีพ ไม่วา่ จะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือ
กิรยิ าอาการใด ๆ เพือ่ ให้ผอู้ นื่ เกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สนิ ให้
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การป้องกันและลดโอกาสการทุจริตเงินบริจาค
การขอรับเงินช่วยเหลือตนเอง และการขอรับบริจาคหรือเรีย่ ไร
จึงอาจเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพใช้หลอกลวงหาเงิน เพราะฉะนัน้
ถ้าใจดีอยากท�ำบุญ ก่อนทีจ่ ะบริจาคเงินต้องตรวจสอบว่าเป็นเรือ่ งจริง
หรือไม่ เพือ่ ไม่ให้ถกู มิจฉาชีพหลอกลวงโดยอาศัยความใจบุญของเรา
เมือ่ ใครขอรับบริจาค เราต้องติดตามรายละเอียดการใช้จา่ ยเงินบริจาค
โดยขอให้มีการอัพเดทเงินในบัญชีที่รับบริจาคอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ไม่ให้มีการทุจริต รวมทั้ง ผู้ใจบุญที่ต้องการขอเรี่ยไรหรือขอรับเงิน
บริจาคจากประชาชนเพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้อื่น ต้องศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วน เพื่อไม่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิดกฎหมาย และ
ต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดการรับจ่ายเงินบริจาคนั้นได้หากถูก
สังคมตรวจสอบ
วารสารสรรพากรฉบับหน้า จะมาดูกันว่า คนที่ต้องการท�ำบุญ หากบริจาคเงินผ่านระบบ
e-Donation ของกรมสรรพากร จะมีข้อดีอะไรบ้างและสามารถป้องกันการทุจริตหรือถูกหลอกลวง
ได้อย่างไร
ที่มาข้อมูล
		
		
		

https://www.naewna.com/anticorruption/columnist/34072
https://www.komchadluek.net/news/scoop/354539
https://www.thairath.co.th/news/local/1630873
https://news.thaipbs.or.th/content/294076
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กิจการวิกฤต

สู่การฟื้นฟู
กิจการ
จากประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างมาก กรณีการบินไทยสายการบินแห่งชาติ
ที่ เ กิ ด ปั ญ หา จนรั ฐ บาลจะต้ อ งเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ โดยคณะรั ฐ มนตรี ( ครม.) มี ม ติ
เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็ น ชอบให้ ก ารบิ น ไทยเข้ า สู ่ ก ระบวนการฟื ้ น ฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย และหลายๆ กิจการที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต
โควิด-19 อย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม บริษท
ั ทัวร์ แต่หากกิจการทีส
่ ามารถพยุงไปต่อได้กจ
็ ะ
ไม่ ต ้ อ งเจอกั บ วิ ก ฤตจนถึ ง ขั้ น ต้ อ งเข้ า สู ่ ก ารฟื ้ น ฟู กิ จ การ จึ ง เป็ น ที่ น ่ า สนใจว่ า
การฟื้นฟูกิจการจะส่งผลต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ หรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นอย่างไร

คือกระบวนการทางศาล ที่ผู้ร้องขอต้องน�ำ
คดีขึ้นสู่ศาลต่างหากจากคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย เป็นกระบวนการทางเลือกหนึ่ง เพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถชําระหนี้ได้
โดยจัดทําแผนฟืน้ ฟูกจิ การ เพือ่ ให้ลกู หนีส้ ามารถกลับมาบริหารกิจการได้อกี ครัง้ และเป็นการเริม่ ต้นใหม่
โดยปราศจากหนีส้ นิ ทัง้ ปวง วิธนี เี้ จ้าหนีม้ สี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั ช�ำระหนีม้ ากกว่าทีจ่ ะท�ำให้ลกู หนีล้ ม้ ละลาย
การฟื้นฟูกิจการ (Reorganization)
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การเข้ า สู ่ ก ระบวนการฟื ้ น ฟู กิ จ การ
ภายใต้ค�ำสั่งศาลเมื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลแล้ว
จะมีขั้นตอนดังนี้

01

02

ศาลรับค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
กิจการจะได้รับประโยชน์จากสภาวะ
การพักการช�ำระหนี้ (Automatic stay)
เพื่อให้กิจการสามารถด�ำเนินการต่อ
ไปได้และดูแลสภาพคล่อง (liquidity)
ของธุ ร กิ จ โดยไม่ ต ้ อ งกั ง วลว่ า จะ
ถูกเรียกให้ช�ำระหนี้หรือถูกฟ้องร้อง

03

ส่งจดหมาย
ให้เจ้าหนี้

05

04

ประชุมเจ้าหนี้
เพื่ออนุมัติผู้ท�ำแทน

06
ประชุมเจ้าหนี้
เพื่ออนุมัติ
แผนฟื้นฟู

ผู้ท�ำแผน
เสนอแผนฟื้นฟู

ศาลตั้ง
ผู้ท�ำแผน

07

08

ศาลพิจารณา
เห็นชอบแผน
และแต่งตั้ง
ผู้บริหารแผน

ด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟู
ซึง่ แผนการฟืน้ ฟูอาจต้องมีการปรับ
โครงสร้างหนี้ เพื่อให้หนี้ของบริษัท
ลดลงจนพร้อมที่จะท�ำธุรกิจปกติ
และกลั บ มามี ค วามสามารถใน
การจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้
ณัฏฐพัชร ธนากิจดุลยวัต เจ้าพนักงานสรรพากรช�ำนาญงาน
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การฟื้นฟูกิจการอาจส่งผลต่อลูกหนี้ เจ้าหนี้ และ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละฝ่ายจะได้รบั ผลกระทบมากน้อย แค่ไหนนัน้
ก็ขึ้นอยู่กับแผนการฟื้นฟู แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการแล้ว ทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรมที่สุด

ลูกหนี้ ในช่วงเวลาการฟื้นฟูกิจการผู้ขอฟื้นฟู

กิจการสามารถประกอบธุรกิจตามทีจ่ ำ� เป็นของธุรกิจเท่านัน้
เพื่อให้การด�ำเนินการค้าตามปกติต่อไปได้ แต่จะจ�ำหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า ช�ำระหนี้ ก่อหนี้หรือกระท�ำการใด ๆ ที่ก่อ
ให้ เ กิ ด ภาระในทรั พ ย์ สิ น ไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ ศ าลจะมี ค� ำ สั่ ง
เป็นอย่างอื่น ผลกระทบที่ลูกหนี้จะได้รับคือถูกติดตาม
ทวงถามให้ช�ำระหนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ โดยใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย แต่หากลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตามก�ำหนดเวลา
กิจการที่ขอฟื้นฟูสามารถตั้งส�ำนวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ในหนี้สิน ที่ค้างช�ำระดังกล่าว
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เจ้าหนี้ เมือ่ กิจการเข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูกจิ การ

ส่งผลให้พักการช�ำระหนี้ทันที ซึ่งเจ้าหนี้เรียกแบ่งช�ำระหนี้
ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะฟื้นฟูกิจการก็มีความเสี่ยง
ที่จะไม่ได้รับช�ำระหนี้เต็มจ�ำนวนส่วนที่ไม่ได้รับช�ำระหนี้
อาจจะต้องตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง
ทางบัญชี การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
โดยประมาณจากยอดลูกหนี้ ความเป็นไปได้ในการได้รบั เงิน
คืนเต็มจ�ำนวนส�ำหรับเรือ่ งนีก้ ม็ ตี งั้ แต่การยอมลดหนีบ้ างส่วน
(Haircut) การงดจ่ายดอกเบีย้ ชัว่ คราว การยืดระยะเวลาช�ำระหนี้
หรือแม้แต่การแปลงหนี้เป็นทุน

ผูถ
้ อ
ื หุน
้ การฟืน้ ฟูกจิ การอาจมีแผน

ในการลดทุนหรือเพิ่มทุน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ แน่นอน หากกิจการมีหนีส้ นิ จ�ำนวนมาก
ต้องรับภาระดอกเบีย้ มหาศาล ท�ำให้ขาดทุนเรือ้ รัง
การแก้ปัญหาอาจต้องน�ำทรัพย์สินมาจ�ำหน่าย
เพื่อช�ำระหนี้ หรือการเพิ่มทุนเข้ามาจากกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นใหม่ก็จะท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไปอีก
การฟืน้ ฟูกจิ การจะท�ำให้การประกอบกิจการกลับมาดีขนึ้ ได้หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั การด�ำเนินการ
ตามแผนการฟื้นฟูที่วางไว้ได้ส�ำเร็จ ทั้งนี้ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความส�ำเร็จในการฟื้นฟูกิจการ คือ
ความร่วมมือของเจ้าหนี้ การสนับสนุนของรัฐบาล และปัจจัยอื่น ๆ อาทิ แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในอนาคต สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ และความร่วมมือจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไป อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นก�ำลังใจให้กับทุกฝ่าย
ผ่านพ้นวิกฤตครั้งส�ำคัญนี้ไปได้ เหมือนค�ำที่ว่า “ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ”
ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/goverment-approve-thai-airways-bankruptcy-act/
https://www.bbc.com/thai/thailand-52643845
http://www.lawfirm.in.th/rehabilitation-faq.html
https://www.thansettakij.com/content/money_market/434666
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“เปรีย
้ ว เผ็ด
ฝาด ขม”

รสชาติแบบไทย
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มุม สรรพากร
อาหารไทยเป็นหนึ่งในที่สุดของอาหารที่มีประวัติมายาวนาน และมีวัฒนธรรมการกิน
ทีม
่ ศ
ี ล
ิ ปะมาก รสชาติของอาหารไทยไม่ใช่เพียงแต่ถก
ู ปากคนไทย แต่ยง
ั ถูกปากคนทัว
่ โลก ซึง
่ จะ
เห็นได้จากการที่ร้านอาหารไทยมีการเติบโตและขยายเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก แม้แต่อาหารไทยหรือ
เครือ
่ งปรุงอาหารไทยก็มก
ี ารส่งออกมากขึน
้ เป็นการผสมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ทำ� ให้เกิดอาหาร
ทีม
่ รี สชาติจด
ั จ้านแบบไทย มีครบในทุกรสชาติ ซึง
่ เป็นเสน่หท
์ แี่ ตกต่างกันในแต่ละจานของอาหารไทย
แต่รสชาติส่วนใหญ่ที่เรามักจะคุ้นเคยและนึกถึงกัน คือ รสหวานและรสเค็ม แต่ยังมีรสชาติอื่นอีก
อยู่ในอาหารไทยของเราที่มาจากพืช ผัก และสมุนไพร ที่พบว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ยังไม่ค่อย
ถูกพูดถึง หรือบางคนอาจหลีกเลี่ยงในการรับประทานเพราะไม่ชอบในรสชาติ วารสารสรรพากร
ฉบับนี้จึงจะพาทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับรสชาติแบบไทยไทย “เปรี้ยว เผ็ด ฝาด ขม” กันค่ะ
					

เปรี้ยว

อาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว เช่น มะขาม มะนาว ส้ม
ส้มจี๊ด มะม่วง กะทกรก (แพชชั่นฟรุ๊ต) มะยม
มะดัน ตะลิงปลิง สับปะรด ใบชะมวง ใบมะขาม
ใบมะม่วง เป็นต้น

ประโยชน์ การรับประทานอาหาร
รสชาติเปรีย้ วสิง่ แรกทีร่ สู้ กึ ได้คอื ความสดชืน่ ตืน่ ตัว
สารส�ำคัญในอาหารรสเปรี้ยวคือวิตามินซีและ
ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) ที่เป็นสาร
ต้านอนุมลู อิสระก�ำจัดของเสียออกนอกร่างกาย
ท�ำงานร่วมกับคอลลาเจนท�ำให้ผวิ พรรณแข็งแรง
เนียนใส ลดการเกิดฝ้าจุดด่างด�ำทีผ่ วิ หนัง ลดการ
ถูกท�ำลายจากแสงแดด ช่วยแผลหายง่ายขึ้น
ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้น
ลดการเกิดการติดเชื้อของร่างกาย

ข้อควรระวัง การรับประทานอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว
มากเกินไป อาจท�ำลายผิวเคลือบฟันเนือ่ งจากความเป็นกรดท�ำให้
เกิดฟันผุหรือเสียวฟันได้ วิตามินซีในอาหารรสเปรีย้ ว ถ้าได้ในปริมาณมาก
อาจท�ำให้ทอ้ งเดินหรืออาจส่งผลให้ทอ้ งเสีย ปัสสาวะบ่อย มีผนื่ คัน
ที่ผิวหนัง
เฟื่องฟ้า ค�ำตัน พนักงานการภาษี
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อาหารที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนมักอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรและ

เผ็ด

เครื่องเทศ เช่น พริกชนิดต่าง ๆ พริกไทย กระเทียม หอมแดง ขิง
ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ขมิ้นชัน รากผักชี ใบกะเพรา เป็นต้น

ประโยชน์ อาหารที่ให้
รสชาติเผ็ดร้อนส่วนใหญ่จะช่วย
ให้ระบบไหลเวียนเลือดดี ขับลม
ขับปัสสาวะ ฆ่าเชื้อไวรัส ขับเหงื่อ
และช่วยระบบเผาผลาญในร่างกาย
สารแคปไซซิน (Capsaicin) ที่ให้
ความเผ็ดร้อนซึง่ อยูใ่ นพริก ท�ำหน้าที่
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์
ในการต้านเชือ้ ราและลดการอักเสบ
การศึกษาหลายชิน้ พบว่า การกินพริก
จะช่วยลดไขมันในเลือดและท�ำให้
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีข้ึน
ลดการเกิดไข้หวัด ลดน�ำ้ มูก ลดการ
ก่อโรคภูมแิ พ้ และบางการศึกษาพบ
ถึงสรรพคุณในการฆ่าเซลล์มะเร็ง

ฝาด

ข้อควรระวัง แม้ว่า
สารแคปไซซิ น จะมี ป ระโยชน์
หลากหลาย แต่ ก็ ส ามารถ
ท� ำ ให้ เ กิ ด การระคายเคื อ งต่ อ
ระบบทางเดินอาหารได้ ถ้าได้รับ
มากเกิ น ไปอาจท� ำ ให้ ป วดท้ อ ง
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคของกระเพาะ
อาหารหรือล�ำไส้อกั เสบ ความเผ็ดร้อน
ทีม่ ากเกินไปอาจท�ำให้ทอ้ งเสีย หรือ
ถ้าถูกสัมผัสทางผิวหนังจะท�ำให้
เกิดผืน่ ร้อน และอาจท�ำให้เกิดกลิน่
ลมหายใจเป็นกลิน่ ของสมุนไพรได้

อาหารทีม
่ รี สชาติฝาด เช่น มะขามป้อม
ลูกหว้า ละมุด ลูกพลับ เมล็ดองุน
่ เปลือกผลไม้
กล้วยดิบ ดอกแค ใบกระถิน ใบชา

ประโยชน์ ความฝาดเกิดจากสารทีม่ อี ยูใ่ นพืช คือ สารแทนนิน
(Tannin) แทนนินเป็นสารประกอบพอลิฟีนอล (Polyphenol) ซึ่ง
เป็นสารพฤกษเคมีให้ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ จากการศึกษาพบว่าแทนนิน
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการลดอาการท้ อ งเดิ น ปวดท้ อ ง แผลติ ด เชื้ อ
สารแทนนินจะท�ำปฏิกิริยากับโปรตีน ท�ำให้รวมตัวหรือตกตะกอน
ได้ดขี นึ้ ท�ำให้แผลหายได้งา่ ย และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของเชื้อโรค บางงานวิจัยระบุว่าสารแทนนินมีความสามารถ
ในการจับโลหะหนักให้ออกนอกร่างกาย
ข้อควรระวัง จากบางการศึกษาระบุวา่ การได้รบั แทนนิน
มากเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินบี 12 แร่ธาตุเหล็ก
RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

ขม
อาหารทีม
่ ร
ี สชาติขม เช่น มะระ บอระเพ็ด
สะเดา ใบยอ ขี้เหล็ก ชะอม มะเขือ ใบบัวบก งา
ดาร์กช็อกโกแลต

ประโยชน์ จากสุ ภ าษิ ต ไทยที่ ว ่ า
หวานเป็นลม ขมเป็นยา ดังนั้น พืชผักรสชาติขม
มีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงยาต�ำรับไทยช่วยขับลม ลดระดับ
น�้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด บ�ำรุงหัวใจ
ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด มี ส ารพฤกษเคมี ห ลายตั ว
สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินเค ใยอาหาร
ข้อควรระวัง ยังไม่มีการศึกษาที่
ยืนยันถึงผลเสียทางสุขภาพของการกินรสชาติ
ขม แต่หากรับประทานมากอาจท�ำให้ได้ใยอาหาร
สูงเกิน ท�ำให้ถ่ายท้องได้
ส� ำ หรั บ คนที่ ยั ง ไม่ เ คยได้ ล องหรื อ
ไม่ค่อยชอบรสชาติแบบไทยไทย รสชาติใด
รสชาติหนึง่ ลองหันมาเปลีย่ นแนวคิด ลองรับประทาน
อาหารแบบใหม่ ๆ ที่เป็นสไตล์ไทยเก่า ๆ แล้ว
จะได้รู้รสถึงค�ำว่า “กลมกล่อมแบบไทย” พร้อม
ทั้งได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายที่มาจาก
วัตถุดิบที่มากคุณค่า
ที่มาข้อมูล : นิตยสาร เดอะ ดิสทริค ฉบับที่ 26 ปี 7
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ปักหมุดวันฝนพร�ำ
เดือนกันยายนเป็นช่วง Green Season ทีส
่ ายฝนโปรยปรายความชุม
่ ฉ�ำ่
ลงมา อากาศเย็นสบาย สดชื่น เหมาะแก่การเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติของขุนเขา ท้องฟ้า และสายหมอก ส�ำหรับใครที่เคยลองมาเที่ยว
ภูเขาช่วงหน้าฝน จะรู้เลยว่าธรรมชาติฤดูนี้สวยไม่แพ้ฤดูอื่น แถมยังไม่ต้อง
ไปเบียดกับนักท่องเทีย
่ วเยอะ ๆ เรียกได้วา่ ดืม
่ ด�ำ่ ธรรมชาติแบบเต็ม ๆ วารสาร
สรรพากรฉบั บ นี้ มี ที่ เ ที่ ย วน่ า สนใจมาแนะน� ำ  ความพิ เ ศษของแต่ ล ะที่ จ ะ
น่าประทับใจมากน้อยขนาดไหน มาดูพร้อมกันเลยค่ะ
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กรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

ดอยแม่โถ
จังหวัดเชียงใหม่
ภาพของทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างสุด
สายตา สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา
เป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้หลาย ๆ คนเดินทางไปเยือน
ทุ่งหญ้าที่ดอยแห่งนี้เกิดจากระบบนิเวศ
บนดอยที่โล่งและมีลักษณะเป็นพื้นที่กว้าง
ร่มไม้เปิด แสงถึงพื้นดินเพียงพอ จนเกิด
เป็นทุ่งหญ้าปกคลุมทั่วภูเขา หากใครอยาก
เห็นภาพความเขียวขจีไม่มีอะไรมาบดบัง
สายตาแนะน�ำให้ไปช่วงฤดูฝน ยิง่ ถ้าวันไหน
ที่บรรยากาศต่าง ๆ เป็นใจ ท้องฟ้าสีคราม
ตัดกับพื้นหญ้า สีเขียวงดงามเกินบรรยาย

ดอยช้าง
จังหวัดเชียงราย
ดอยช้าง หมูบ่ า้ นกลางหุบเขาสูง
รายล้อมไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์
จึงท�ำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดี ไร่กาแฟ
คุณภาพดีทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของไทย รสชาติ
ของกาแฟเข้มข้นละมุน หอมกรุน่ ชุม่ คอ
แมคคาเดเมี ย กรอบอร่ อ ย ไม้ ด อก
ไม้ประดับเติบโตสวยงาม บรรยากาศสวย
น่าท่องเทีย่ ว บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมกับ
มีจดุ ชมวิวพระอาทิตย์ขนึ้ และจุดกางเต็นท์
บรรยากาศดี

กันจพร อินทร์ประเสริฐ พนักงานการภาษี
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ดอยทู่
จังหวัดตาก
ภูเมี่ยง
จังหวัดอุตรดิตถ์		

เส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าสัมผัส
ธรรมชาติสวย ๆ กับการพิชิตยอดภูเมี่ยง
8 เนิน 4 ผา แตะขอบฟ้า ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
ต้นสักใหญ่ พร้อมกับเส้นทางเดินป่าที่
น่าตื่นเต้น ทั้งป่าเขาที่มีต้นไม้-ดอกไม้ป่า
อุดมสมบูรณ์สวยงาม จุดชมวิวที่มองออก
ไปเห็นทะเลหมอกและยอดเขาน้อยใหญ่
เรียงรายสลับซับซ้อน รวมถึงบางช่วง
ของการเดินป่าก็เป็นล�ำธารสุดหวาดเสียว
หรือต้องปีนป่ายในลักษณะเกือบ 90 องศา
จนได้รับฉายาว่า “ภูเมี่ยง เดี้ยงทุกราย”

RD
RD Society+
Society+

Feature+
Feature+

ดอยทู่ เป็นยอดดอยที่เพิ่งเปิดให้
ท่องเที่ยวได้aไม่นาน จึงยังคงมีความเป็น
ธรรมชาติอยูม่ าก ยอดดอยแห่งนีม้ อี ากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ ปี ตลอดเส้นทางก็จะได้
พบกับไร่ขา้ วโพด ป่ากล้วย และสวนกาแฟ
ของชาวบ้าน ด้านบนระดับสันเขาจะเป็น
ยอดเขาทีม่ เี พียงทุง่ หญ้า ไม่คอ่ ยมีตน้ ไม้ใหญ่
ท�ำให้สามารถมองเห็นวิวสวย ๆ รอบด้าน
ได้แบบ 360 องศา ส่วนด้านบนบริเวณ
จุดชมวิวดอยทูจ่ ะมองเห็นวิวของเทือกเขา
น้อยใหญ่ ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยงาม
สุด ๆ หากโชคดีในช่วงเช้า ๆ ก็อาจจะได้
เห็นทะเลหมอกด้วย
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ทุ่งเวอร์บีน่า เขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ทุง่ เวอร์บนี า่ ทีก่ ำ� ลังบานสะพรัง่ สวยงาม
ท่ามกลางสายฝนพร�ำ บริเวณทุ่งกังหันลม
เขาค้อ หากใครมาทีน่ คี่ รัง้ แรก จะต้องคิดว่าอยู่
ต่างประเทศแน่ ๆ เพราะสิง่ ทีเ่ ห็นเบือ้ งหน้า คือ
ภาพของดอกเวอร์บีน่าสีม่วง ออกดอกเรียง
รายเป็นแนวยาวทัว่ พืน้ ที่ ท่ามกลางทัศนียภาพ
ของภูเขาและสายหมอกล้อมรอบ นับเป็น
ความฟินในช่วงหน้าฝนทีค่ วรค่าแก่การมาสัมผัส
เหมาะกับการเดินทางไปเก็บเกีย่ วความงดงาม
ในช่วงฤดูฝน

ที่มาข้อมูล
		

เชือ่ แล้วหรือยังคะว่าหน้าฝนแบบนี้
ก็เที่ยวภูเขาได้สนุกและมีความสุขไม่แพ้
ฤดูกาลไหนเลยทีเดียว ใครรู้ตัวว่าเป็น
นักท่องเที่ยวสายกรีน และอยากมาสัมผัส
ธรรมชาติชว่ ง Green Season ให้ธรรมชาติ
สวย ๆ คอยท�ำหน้าทีบ่ ำ� บัดความเหน็ดเหนือ่ ย
เมื่อยล้า และยังชาร์จพลังชีวิตให้กลับมา
สดชื่นอีกครั้งด้วย อย่าลืมหาเวลาไปเที่ยว
กันนะคะ

http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=21424					
https://travel.kapook.com/mountain.html
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