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GEAR PEDESTAL & DRIVE PEDESTAL
บริ ษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิ เนียริ่ ง จากัด ได้ รับโอกาสจากลูกค้ า ระดับต้ นๆของโลก ในการสร้ าง “ชุดฐานรองรั บเกี ยร์ ” ซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบของเครื่ องปั๊ มสูบน ้าขนาดใหญ่ ซึง่ ชิ ้นงานดังกล่าวต้ องการความเที่ยงตรงในส่วนของความระนาบและตาแหน่งในการเจาะรู
เครื่ องจักรของเรามีศกั ยภาพในการผลิตอย่างครอบคลุม ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ทังขนาดของเครื
้
่ องจักร ประสิทธิภาพ ความ
ทันสมัย และสามารถรองรับการสร้ างชุดชิ ้นงานดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต จุดเริ่ มต้ น จากแบบ
งานลูกค้ า การจัดหาและจัดเตรี ยมวัตถุดิบ การเชื่อมขึ ้นรู ป

โดยควบคุมการเชื่ อ มตามมาตรฐานสากล งานแมชชี น
ควบคุม ระนาบและตาแหน่ง ในการเจาะรู งานท าสีตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงขันตอนการตรวจสอบความ
้

Always being your partner

ถูกต้ องตรงตามมาตรฐานที่ลกู ค้ าต้ องการ
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นานาสาระทางวิศวกรรม
“วิธีการเลือกเม็ดมีดกลึง”

หน้าลายเม็ดมีดกลึง
หน้ า ลายเม็ ด มี ด กลึง แบ่ ง ได้ เ ป็ นสามรู ป แบบหลัก ๆ
สาหรับการเก็บผิวละเอียด การกัดกึ่งหยาบ และการกัดหยาบ
แผนภาพแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พื น้ ที่ ท างานในหน้ า ลายแบบต่ า งๆ
รวมถึงระยะการหักเศษที่เหมาะสมซึ่งสัมพันธ์ กับระยะกิ นลึก
และอัตราป้อน
การกัดหยาบ
หน้ าลายที่ผสมผสานระหว่างระยะกินลึกและอัตราป้อนงานที่สงู
โดยการทางานต้ องการคมตัดที่มีความปลอดภัยมากที่สดุ

l = ความยาวคมตัด
(ขนาดเม็ดมีด)

RE = รัศมีปลายคมตัด

การกัดปานกลาง
เหมาะสาหรับการกัดหยาบปานกลางจนถึงงานกัดหยาบเบา มี
การผสมผสานระหว่ า งระยะกิ น ลึ ก และอั ต ราป้ อนงานที่
หลากหลาย

การเก็บผิวละเอียด
ทางานที่ระยะกินลึกและอัตราป้อนงานตา่ ต้ องใช้ แรงตัดต่าใน
การทางาน

มุมปลายตัด

www.mrp.co.th

Always being your partner

เม็ดมีดกลึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญที่จะเป็ นตัวกาหนด
คุณภาพชิ ้นงาน เวลา และต้ นทุนในการผลิต คาถามก็คือว่าจะ
เลือกเม็ดมีดกลึงอย่างไรให้ ค้ มุ ค่าหรื อเราจะแน่ใจได้ อย่างไรว่า
เม็ดมีดกลึงที่เราใช้ งานอยู่ นันดี
้ และเหมาะสมแล้ ว
การเลือ กเม็ ด มี ด กลึง ต้ อ งค านึง ถึ ง หลายสิ่ง ทัง้ การ
เลือกหน้ าลายเม็ดมีด เกรดเม็ดมีด รูปทรงของเม็ดมีด (มุมปลาย
ตัด) ขนาดเม็ ดมี ด รั ศมี ปลายคมตัดและมุมเข้ า งาน (มุม นา)
เพื่อให้ การควบคุมเศษตัดและการตัดเฉือนมีประสิทธิภาพ
 เลื อ กรู ป ทรงร่ อ งหัก เศษเม็ ด มี ด ตามลัก ษณะการ
ทางานที่ต้องการ เช่น การเก็บผิวละเอียด
 เลือกขนาดมุมปลายตัดบนเม็ดมีดที่ใหญ่ที่สดุ เท่าที่จะ
เป็ นไปได้ เพื่อความแข็งแรงและความประหยัด
 เลือกขนาดเม็ดมีดตามระยะกินลึก
 เลือกปลายคมตัดที่มีรัศมีใหญ่ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
เพื่อความแข็งแรงของเม็ดมีด
 เลือกปลายคมตัดที่มีรัศมี เล็กหากมีแนวโน้ มที่จะเกิด
การสัน่ สะท้ าน
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 WMX: ตัวเลือกแรกสาหรับการใช้ งานที่เกิดเศษตัด
กว้ าง ให้ ประสิทธิ ภาพการผลิต ความอเนกประสงค์
และผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ
 WR: เมื่อต้ องการคมตัดที่แข็งแรงกว่าเดิม เช่น สาหรับ
การตัดกระแทก

นิ้ว มม.

อัตราป้ อนงาน fn

เกรดเม็ดมีดกลึง

มม.
นิ้ว

ตัวอย่ าง แสดงเพียงรุ่นสาหรับเหล็กเหนียวเท่านัน้ ซึง่ ยังมีตวั เลือกอื่นๆ ที
ครอบคลุมกลุม่ วัสดุทกุ ประเภทอีกด้ วย

การใช้ เม็ดมีดไวเปอร์ ร่วมกับข้ อมูลในการตัดทัว่ ไปทา
ให้ ผิวสาเร็ จมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น หรื อแม้ กระทัง่ คงคุณภาพผิวสาเร็ จ
เอาไว้ ในอัตราป้อนงานที่สงู กว่าเดิม
หน้ าลายไวเปอร์ WMX คือทางเลือกแรกซึ่งเหมาะ
สาหรับเริ่ มใช้ ในการทางานส่วนใหญ่ ซึง่ แม้ สภาวะในการทางาน
เปลีย่ นไป ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพยังคงมีอยูเ่ สมอ
เลือกใช้ หน้ าลายไวเปอร์ มมุ บวกเพื่อให้ มีแรงตัดลดลงและรักษา
ประสิทธิภาพการผลิตไว้ ในกรณีที่เกิดปั ญหาจากการสัน่ สะท้ าน
เลือกหน้ าลายไวเปอร์ ดังต่อไปนี ้:
 WL: สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเศษตัด
เมื่อ fn/ap ต่า
 WF: สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเศษตัด
เมื่อ fn/ap ต่า และยังเหมาะสาหรับแรงตัดต่าเมื่อเกิด
การสัน่ สะท้ านขึ ้น

การเลือกเกรดเม็ดมีดมักขึ ้นอยูก่ บั สิง่ ดังต่อไปนี ้:
 วัสดุของชิ ้นงาน (ISO P, M, K, N, S, H)
 ประเภทในการทางาน(เก็บผิวละเอียด, กัดหยาบปาน
กลาง, กัดหยาบ)
 สภาวะในการตัดเฉือน (ง่าย, ปานกลาง, ยาก)
หน้ าลา ยเม็ ด มี ดและเ กรดเม็ ดมี ด ช่ ว ยท าหน้ าที่ เ สริ ม
ประสิทธิภาพซึง่ กันและกัน ตัวอย่างเช่น ความทนทานของเกรด
สามารถชดเชยความแข็งแรงของหน้ าลายเม็ดมีดที่ต่าได้

รูปทรงเม็ดมีดกลึง
การเลื อ กรู ป ทรงเม็ ด มี ด ควรขึ น้ อยู่ กั บ มุ ม เข้ างาน
สาหรับเครื่ องมือที่ต้องการ ควรเลือกใช้ มุมปลายตัดที่มีขนาด
ใหญ่ ที่ สุด เพื่ อ ให้ เ ม็ ด มี ด มี ค วามแข็ ง แรงและมั่น คง แต่ค วรมี
ความสมดุลกับความแปรผันในการตัดที่ทาด้ วย
มุม ปลายตัด ขนาดใหญ่ มี ค วามแข็ ง แรง แต่ต้ อ งใช้ ก าลัง ของ
เครื่ องจักรมากขึ ้นและมีโอกาสเกิดการสัน่ สะท้ านสูงขึ ้นด้ วย
มุมปลายตัดขนาดเล็กมีความทนทานน้ อยกว่าและมีหน้ าสัมผัส
คมตัดที่แคบ ซึง่ อาจได้ รับผลกระทบจากความร้ อนได้ ง่ายกว่า
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หน้าลายกลึงแบบไวเปอร์
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มุมปลายตัดใหญ่ คมตัดแข็งแรง
o คมตัดแข็งแรงกว่า
o อัตราป้อนงานสูงกว่า
o แรงตัดสูงกว่า
o การสัน่ สะท้ านสูงกว่า

มุมปลายตัดเล็ก โอกาสเกิดแรงสั่นสะท้ านน้ อยกว่ า
o ความสามารถในการเข้ าถึงพื ้นทีต่ ดั เฉือนดีกว่า
o ลดแรงสัน่ สะท้ าน
o ลดแรงตัด
o คมตัดมีความทนทานตา่ กว่า

รัศมีปลายคมตัดของเม็ดมีดกลึง

ขนาดเม็ดมีดกลึง

เลือกขนาดเม็ดมี ดตามความต้ องการในการใช้ งาน
และพื ้นที่สาหรับเครื่ องมือตัดในการใช้ งาน ขนาดเม็ดมีดที่ใหญ่
ขึ ้น ความมัน่ คงก็จะยิ่งดีขึ ้น ในการตัดเฉือนหนัก ขนาดเม็ดมีด
มักใหญ่กว่า IC 25 มม. (1 นิ ้ว) ในกระบวนการเก็บผิวสามารถ
ลดขนาดเม็ดมีดได้ ในหลายๆ กรณี วิธีในการเลือกขนาดเม็ดมีด
1. กาหนดระยะกินลึกสูงสุด ap
2. กาหนดความยาวตัดที่จาเป็ น, LE, มุมเข้ างาน(มุมนา)
ของตัวจับยึดเครื่ องมือ ระยะกินลึก, ap, และข้ อมูล
จาเพาะของเครื่ องจักร
3. สามารถเลือกความยาวคมตัดที่ถกู ต้ อง L และ iC สาหรับ
เม็ดมีดได้ โดยยึดตาม LE ที่จาเป็ นและ ap

รัศมีปลายคมตัดเล็ก
o
o
o
o

รัศมีปลายคมตัดใหญ่

เหมาะสาหรับระยะกินลึกขนาดเล็ก
ลดการสัน่ สะท้ าน
คมตัดไม่แข็งแรง
การหักเศษมีประสิทธิภาพมากกว่า

o
o
o
o

อัตราป้อนสูง
ระยะกินลึกขนาดใหญ่
คมตัดมัน่ คงแข็งแรง
เพิ่มแรงในแนวรัศมี

ระยะกินลึกและแรงการตัด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีปลายคมตัดและระยะกินลึก
ส่งผลต่อแนวโน้ มในการเกิดความสัน่ สะท้ าน แรงในแนวรัศมีที่
ผลักเม็ดมีดออกจากพื ้นผิวที่ทาการตัดจะทาให้ แรงในแนวแกน
เพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งจากระยะกิ น ลึ ก เพิ่ ม ขึ น้ ควรมี แ รงในแนวแกน
มากกว่าแรงในแนวรัศมี เนื่องจากแรงในแนวรัศมีส่งผลเสียต่อ
การตัดซึ่ง นาไปสู่ก ารสั่นสะท้ านและผิวสาเร็ จที่มี คุณภาพต่ า
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ปั จจัยสาคัญในกระบวนการกลึงตัดคือรัศมีปลายคม
ตัด, RE ซึ่งเม็ดมีดนันมี
้ รัศมีปลายคมตัดหลายขนาด การเลือก
จึงขึน้ อยู่กับระยะกิ นลึกและอัตราป้ อนงาน รวมถึงผลของผิ ว
สาเร็ จ การหักเศษและความแข็งแรงของเม็ดมีดด้ วย
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หลักการโดยทั่วไปคือการเลือกรั ศมีปลายคมตัดที่เท่ากับหรื อ
น้ อยกว่าระยะกินลึก

เม็ดมีดกลึงแบบมุมลบและมุมบวก

มุมเข้างานสาหรับการกลึง
มุมเข้ างาน, KAPR (หรื อมุมนา, PISR) คือมุมระหว่าง
คมตัดและทิศทางการป้อนงาน จึงจาเป็ นต้ องเลือกมุมเข้ างาน/
มุมนาที่เหมาะสมเพื่อให้ การกลึงประสบความสาเร็ จ ผลกระทบ
จากมุมเข้ างาน/มุมนา
 ลักษณะของเศษ
 ทิศทางของแรงตัด
 ความยาวคมตัดในการตัด

เม็ดมีดมุมลบมีมมุ 90° (มุมหลบ 0°) ในขณะที่เม็ดมีด
มุมบวกมีมมุ น้ อยกว่า 90° (เช่น มีมมุ หลบ 7°) รู ปภาพของเม็ด
มีดมุมลบแสดงให้ เห็นวิธีประกอบและปรับเอียงเม็ดมีดในตัวจับ
ยึด ลัก ษณะเฉพาะบางประการของเม็ ด มี ด สองประเภทนี ม้ ี
รายละเอียดด้ านล่าง

ม ุมเข้างานกว้าง (มุมนาแคบ)
 แรงถูกส่งไปที่หวั จับ แนวโน้ มทีจ่ ะเกิดการสัน่ สะท้ านน้ อย
 ทาการกลึงบ่างานได้
 แรงตัดสูงกว่า โดยเฉพาะที่จดุ กัดเข้ าและกัดออกงาน
 แนวโน้ มที่จะเกิดการสึกหรอแบบรอยบากในชิ ้นงาน
ซูเปอร์ อลั ลอยทนความร้ อนและเหล็กกล้ าชุบแข็ง
ม ุมเข้างานแคบ (มุมนากว้าง)
 แรงในแนวรัศมีสง่ ไปยังชิ ้นงานเพิม่ ขึ ้น ทาให้ มีแนวโน้ มใน
การเกิดการสัน่ สะท้ าน
 ลดภาระที่คมตัด
 เศษกัดบาง = อัตราป้อนงานสูงขึ ้น
 ลดการสึกหรอแบบรอยบาก
 กลึงบ่างาน 90° ไม่ได้

มุมหลบ

เม็ดมีดกลึงม ุมลบ
 สองด้ านหรื อด้ านเดียว
 ความแข็งแรงคมตัดสูง
 มุมหลบเป็ นศูนย์
 ตัวเลือกแรกสาหรับการกลึงนอก
 ลักษณะงานตัดหนัก

ขอบคุณข้ อมูล https://www.sandvik.coromant.com

มุมหลบ
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เม็ดมีดกลึงม ุมบวก
 ด้ านเดียว
 แรงตัดต่า
 ระยะหลบข้ าง
 ตัวเลือกแรกสาหรับการกลึงในและการกลึงนอกชิ ้นงานทรงผอม
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“ยืน่ ภาษี ปี 63”
มีอะไรช่วยลดหย่อนภาษี ได้บา้ งนะ
และแล้ วก็ใกล้ ถึงปลายปี อีกแล้ ว บางคนเพิ่งจะเสียภาษี ไปไม่กี่
เดือนที่ผา่ นมาเอง ต้ องมาเตรี ยมตัวจัดการภาษี กนั อีกแล้ ว ใครที่
รู้ ตัวว่ารายได้ ต่อปี เกิ น 310,000 บาท ก็ รีบหาข้ อมูลแล้ วไป
เตรี ยมตัว “ลดหย่อนภาษี ” กันเลย!!!

ภาษีและเงินได้คืออะไร?
ภาษี คือ สิ่งที่ประชาชนที่มีรายได้ ต้องเสีย เพื่อนาเงิน
ไปสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศของเรา โดยหากเราเป็ นมนุษย์
เงินเดือนทัว่ ไป เงิ นเดือนปกติจะถูกเรี ยกว่าเงินได้ ประเภทที่ 1
หรื อ 40(1) จะได้ สิทธิหกั ค่าใช้ จ่ายแบบเหมา 50% ของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนใครที่ได้ ค่าจ้ างเป็ นงานๆ หรื อ
คอมมิชชัน่ จะจัดอยูใ่ นเงินได้ ประเภทที่ 2 หรื อ 40(2) จะได้ สิทธิ
หักค่าใช้ จ่ายแบบเหมา 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000
บาท เช่นกัน และยังมีรายได้ ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมี
การหักค่าใช้ จ่ายที่ตา่ งกัน

“ค่าลดหย่อนภาษี” ปี 2563 มีอะไรบ้าง?

ค่าลดหย่อนคืออะไร?
หมวดลดหย่อนสาหรับตัวเอง
หมวดแรกจะเป็ นค่ า ลดหย่ อ นที่ เ กิ ด ขึน้ จากตัว หรื อ
ความสัมพันธ์กบั คนรอบตัว ได้ แก่
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว  60,000 บาท เป็ นอัตราเหมาว่า
คน 1 คน จะมีค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่อปี ไม่น้อ ยกว่า 60,000
บาท โดยรัฐให้ ค่าลดหย่อนส่วนนี ้ เป็ นพื ้นฐานสาหรับทุกคน
ที่มีรายได้
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส  60,000 บาท สาหรั บคนที่มีคู่
สมรสก็เหมือนดูแลอีก 1 ชีวิต รัฐก็ให้ เพิ่มเป็ นอัตราเหมาขัน้
ต่าไปอีก 60,000 บาท
3. ค่าลดหย่อนบตุ ร  30,000 บาท สาหรับคนแรก และ
ตังแต่
้ คนที่ 2 เป็ นต้ นไป ได้ คนละ 60,000 บาท เมื่อมีบตุ รก็มี
รายจ่ายตามมาพร้ อมความสุข คนแรกอาจจะเบาๆ หน่อย
ช่วย 30,000 บาท แต่ถ้ามีตงแต่
ั ้ คนที่สองคงเหนื่อยน่าดู รัฐ
เลยให้ คนละ 60,000 ไปเลย!!!
4. ค่ า ลดหย่ อ นบิ ด ามารดา  ส าหรั บ คนที่ ดู แ ลบิ ด า
มารดาอยูแ่ ล้ ว ยิ่งบิดามารดาไม่มรี ายได้ หรื อมีรายได้ ทงปี
ั ้ ไม่
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ค่าลดหย่อนเป็ นสิทธิ ประโยชน์อย่างหนึ่ง ที่ทาให้ เรา
เสียภาษี น้อยลง เมื่อทาตามหรื อเข้ าเกณฑ์ที่รัฐกาหนดไว้ โดย
เกณฑ์ ที่ รั ฐ ก าหนดไว้ นั น้ เป็ นการช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระให้ กั บ
ประชาชน และช่วยส่งเสริ มประชาชนที่ดแู ลตัวเอง ให้ ได้ รับภาษี
คืนกลับไปบางส่วนอีกด้ วย เราไปดูกันดีกว่าว่า ปี 2563 นัน้ มี
อะไรที่รัฐสนับสนุนบ้ าง
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เกิน 30,000 บาท แถมอายุเกิน 60 ปี แล้ วนัน้ ถ้ าครบตาม
เงื่ อนไขนี ้ ผู้ที่เลี ้ยงดูบิดามารดาก็ รับไปเลยคนละ 30,000
บาท แต่ต้องบอกบรรดาลูกๆ ทังหลาย
้
ว่าถ้ ามีพี่น้องหลาย
คน ก็ใช้ สทิ ธิได้ คนเดียวนะ ถ้ าปี นี ้เราใช้ สิทธิไป ปี หน้ าเราให้
สิทธิน้องก็ได้ เพราะคนละปี ภาษี กนั
5. ค่าลดหย่อนผูพ
้ ิการหรือท ุพพลภาพ  60,000 บาท
ต่อคน สาหรับผู้ที่จิตใจดีดูแลคนพิการ หรื อทุพพลภาพนัน้
รัฐช่วยเหลือลดหย่อนรายได้ ได้ คนละ 60,000 บาทต่อปี
6. ค่าฝากครรภ์และทาคลอด  ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจาก
การฝากครรภ์และทาคลอด สามารถนามาลดหย่อนได้ แต่
ลดได้ เฉพาะส่วนที่จ่ายจริ งและไม่เกินท้ องละ 60,000 บาท
เท่านัน้

หมวดประกัน

รัฐบาลก็สนับสนุนให้ คนไทยมีการแบ่งเบาบริ หารความเสีย่ งด้ วย
ตัว เอง คนที่ ซื อ้ ประกัน ก็ จ ะได้ สิท ธิ ลดหย่อ นไปโดยประกัน ที่
สามารถลดหย่อนได้ ดงั นี ้
1. ประกันชี วิตทัว่ ไปและประกันสะสมทรัพย์  สูงสุด
100,000 บาท ตามที่ จ่ า ยจริ ง ใครที่ เ ป็ นเสาหลัก ของ
ครอบครั ว เป็ นรายได้ ห ลัก ให้ ที่ บ้ า น ประกัน ชี วิ ต เป็ นสิ่ ง
สาคัญมาก หรื อหากเลือกประกันละสมทรัพย์นอกจากจะ
ได้ รับความคุ้มครองแล้ วยังเป็ น Force Saving อาจทาให้ เรา
มีเงินเก็บก้ อนโตในอนาคตอีกด้ วย
2. ประกันส ุขภาพบิดามารดา  สูงสุด 15,000 บาท
3. ประกันส ุขภาพตัวเอง  สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อ
รวมกับประกันชีวิตทัว่ ไปแล้ วต้ องไม่เกิน 100,000 บาท
4. ประกันชี วิตแบบบานาญ  สูงสุด 200,000 บาท และ
ต้ องไม่เกิน 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกับหมวดการลงทุน
เพื่อการเกษี ยณแล้ วต้ องไม่เกิน 500,000 บาท

หมวดการเกษียณอาย ุ

รั ฐ บาลสนับ สนุน ให้ เ ราลงทุน ในสิ่ง เหล่า นี ้ เพื่ อ เป็ น
หลัก ประกัน ในอนาคตว่ า จะมี เ งิ น ก้ อนใหญ่ พ อ ที่ จ ะใช้ ดูแ ล
ตัวเองเมื่อเกษี ยณอายุ โดยการลงทุนเพื่อการเกษี ยณนัน้ เมื่อ
รวมกับประกันชีวิตแบบบานาญแล้ วต้ องไม่เกิน 500,000 บาท
ส่วนที่เกินจะไม่ได้ รับการลดหย่อน ยกเว้ นเงินประกันสังคมและ
SSFX ที่ไม่ต้องรวมอยูใ่ นก้ อน 500,000 บาท
1. กบข./กองท ุนสารองเลี้ยงชี พ/กองท ุนสงเคราะห์ครู
โรงเรียนเอกชน  15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
เมื่อรวมหมวดการลงทุนเพื่อการเกษี ยณ
2. กองท ุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF  30% ของรายได้
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมหมวดการลงทุนเพื่อการเกษี ยณ
3. กองท ุนการออมแห่งชาติ กอช.  ไม่เกิน 13,200 ต่อปี
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมหมวดการลงทุนเพื่อการเกษี ยณ
4. กองท ุนรวมเพื่อการออม SSF  30% ของรายได้ แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมหมวดการลงทุนเพื่อการเกษี ยณ
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5. กองท ุนรวมเพื่ อการออมพิ เศษ SSFX  ซื ้อได้ สงู สุด
200,000 บาท ไม่รวมกับกลุม่ การออมเพื่อเกษี ยณ (สาหรับการซื ้อ
ระหว่าง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2563)
6. เงินประกันสังคม  5,850 บาท (ลดลงจาก 9,000 บาท)

เงินบริจาค

มาตรการรัฐ

ในแต่ละปี รั ฐบาลนัน้ จะมีมาตรการส่งเสริ มเพิ่มเติ มใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่ องต่างๆ โดยค่าใช้ จ่ายในเรื่ องที่กาหนด
นันจะสามารถน
้
ามาลดหย่อนภาษี ได้ เช่น
1. ดอกเบี้ ยที่ อยู่อาศัย  สูงสุด 100,000 บาท เมื่อเราซือ้
บ้ านหรื อคอนโดด้ วยการผ่อนนัน้ เราสามารถนาดอกเบีย้ ที่
จ่ายให้ กับธนาคารมาลดหย่อนได้ โดยสามารถลดได้ เฉพาะ
ส่วนที่เป็ นดอกเบี ้ยเท่านันไม่
้ รวมเงินต้ น โดยธนาคารจะมีใบ
สรุปส่งมาให้ ทกุ ปี เพื่อนาหลักฐานไปยื่นกับสรรพากร
2. ช้อปดีมีคืน  สูงสุด 30,000 บาท มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจปลายปี “ช้อปดีมีคืน” สาหรับการซื ้อสินค้ าและ
บริ การตังแต่
้ วนั ที่ 23 ตุลาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563

และนี่ก็เป็ น “ค่าลดหย่อนภาษี” ของปี 2563 ทังหมด
้
สาหรับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” นันได้
้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว แต่ถ้าใครที่กด
รับสิทธิมาตรการ “คนละครึ่ง” ไปก่อนแล้ วจะไม่สามารถใช้ สิทธิ
นี ไ้ ด้ ใครที่ เสี ยภาษี เยอะ แล้ วมี แพลนจ าเป็ นต้ องซื อ้ ของใหญ่
ปลายปี ก็อย่าลืมเลือกร้ านค้ าที่ร่วมสิทธิและสามารถออกใบกากับ
ภาษี เต็มรู ปแบบไว้ ด้วยค่ะ สามารถเริ่ มใช้ สิทธิ ได้ ตงั ้ แต่ 23 ต.ค.
2563 จนถึง 31 ธ.ค. 2563
ส่วนใครที่ ตอนนี เ้ ดื อดร้ อน หมุ นเงิ นไม่ ทัน ก็ อาจจะ
พิ จารณาดี ๆ ก่ อนว่าสิ่งของเหล่านัน้ แม้ สิ ทธิ นี จ้ ะช่ วยประเทศ
กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ถ้าต้ องใช้ สิทธิจนตัวเองเดือดร้ อนในอนาคต ก็
อาจจะไม่มีตวั เลือกที่ดีเหมือนกัน
ขอบคุณข้ อมูล https://www.moneybuffalo.in.th
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สาหรั บใครที่อยากบริ จาคก็ สามารถนามาลดหย่อนได้
โดยการบริ จาคที่สามารถนามาลดหย่อนได้ มี 3 แบบ
1. บริจาคทัว่ ไป  10% ของรายได้ หลังหักค่าลดหย่อนแล้ ว
2. บริ จ าคเพื่ อการศึ กษา กี ฬ า พั ฒ นาสั ง คมและ
โรงพยาบาลรัฐ  10% ของรายได้ หลังหักค่าลดหย่อนแล้ ว
โดยบริ จาคประเภทนี ้จะได้ สิทธิ 2 เท่า แต่คานวณแล้ วต้ องไม่เกิ น
10% หลังหักค่าลดหย่อน
3. เงิ นบริจาคพรรคการเมื อง  สูงสุด 10,000 บาท เรา
สามารถบริ จาคเงินให้ พรรคการเมืองโดยเงินส่วนนี ้สามารถนามา
ลดหย่อนได้ เช่นกัน
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“ปล ูกจิตสานึก ความปลอดภัยและอน ุรักษ์พลังงาน ในองค์กร”

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผา่ นมา บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ได้ จดั นิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัย MRP Engineering Safety Week 2020 เพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ ตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานของคนทางาน รวมถึงสร้ างเสริ มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยฯ และมีการรณรงค์ให้ พนักงานมีส่วนร่ วมและให้ ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร
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โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ พนักงานเข้ าร่วมเล่นเกมเพื่อลุ้นของรางวัลกันอย่างสนุกสนาน
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