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ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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สรรพากรภาค สรรพากรพ้ืนที่

บรรณาธิการ
หัวหน้าส่วนบริหารการส่ือสารองค์กร 1
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ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนบริหารการส่ือสารองค์กร 1

กำาหนดเวลา
เผยแพร่เป็นรายเดือน

สำานักงาน
สำานักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทาง 
อันจะนำาไปสู่ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป

บ.ก. ทักทาย
สวสัดีเดอืนพฤษภาคม 2564 คะ่ ขณะนีป้ระเทศไทยและทัว่โลกยงัประสบกบั 

สถานการณโ์รค COVID-19 ทีแ่พร่ระบาดมานานกวา่ 1 ปี 4 เดอืน ยอดผูต้ดิเชือ้ 
COVID-19 สะสมพุ่งสูงถึง 154 ล้านรายทั่วโลก (ข้อมูล ณ 5 พ.ค. 2564)  
สง่ผลตอ่เศรษฐกจิของประเทศ การลงทนุหยุดชะงกั อตัราการวา่งงานเพ่ิมขึน้ 
ผูป้ระกอบการบางรายตอ้งหยดุกจิการชัว่คราว หรอืบางกจิการไดร้บัผลกระทบ 
รุนแรงถึงต้องเลิกกิจการเลยก็มี วารวารสรรพากรฉบับนี้จึงเสนอบทความ 
เกี่ยวกับการเลิกกิจการ สำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำากัดที่ประสบกับ
ภาวะวิกฤตที่ทำาให้เลือกที่จะเลิกกิจการดีกว่าแบกรับค่าใช้จ่ายหรือผลขาดทุน 
ต่อไปเรื่อย ๆ จะได้ทราบเป็นข้อมูลว่า หากจะเลิกกิจการจะต้องดำาเนินการ 
อยา่งไรบา้ง ขัน้ตอนการเลิก ขอจดทะเบียนเลิก การชำาระบัญชี และขอจดทะเบียน
เสร็จการชำาระบัญชีต้องทำาอย่างไร รวมทั้งจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานไหนบ้าง 
เพ่ือให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำากัดที่จะเลิกกิจการจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระและช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมสรรพากรจึงขยายเวลา 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 55) 
ทาง Online และแบบรายงานประจำาปี Disclosure form สำาหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2563 ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ
การขยายเวลายื่น Disclosure form ได้ในฉบับนี้ค่ะ

ท้ายน้ี ขอแสดงความห่วงใยต่อทุกท่าน ย่างเข้าฤดูฝนแล้ว อาจทำาให้ 
ไมส่บายไดง้า่ย ซ้ำาโรค COVID-19 ก็ยังแพร่ระบาดอยู่ ต้องรักษาสขุภาพกันดว้ย 
แมว้า่จะเริม่มกีารผลติวคัซีนป้องกนักนับา้งแลว้ แตเ่รากย็งัตอ้งระวงัการตดิเชือ้
อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม อย่าไปเครียดกับสถานการณ์มากนัก ทำาใจให้สบาย ๆ 
กนันะคะ สรา้งสขุภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ ซึง่วารสารฉบบันีก้มี็แนวทาง
ที่สามารถดูแลร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง และแนะนำาผักผลไม้หลากส ี
ทีม่ปีระโยชนต์อ่ร่างกายมาใหท้า่นเลือกรบัประทานหมนุเวยีนกันไป เพ่ือเสริมสร้าง 
ให้ร่างกายแข็งแรง แล้วเราจะผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

 กองบรรณาธิการ
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รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ ครั้งที่ 6
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน เปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
ภาษีอากร (รอบชิงชนะเลิศ) โครงการรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ ครั้งท่ี 6 โดยมี 
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร เข้าร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศ คือ  
ทีม "หนูมูทู" ตัวแทนจากทีมกรมฯ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม "Team Number 1" ตัวแทนจาก 
ทีมสำานกังานสรรพากรภาค 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม "Rayong New Wave" ตัวแทนจากสำานกังาน
สรรพากรภาค 5 ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน ถือเป็นการกระตุ้นและ 
เสริมสร้างความรู้และความสามัคคีให้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ณ อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บ 
ภาษีอากร กรมสรรพากร

มุมสรรพากร 
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นางสมหมาย ศริอุิดมเศรษฐ ที่ปรกึษาด้าน
ยุทธศาสตรก์ารจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)  
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  ค ร บ ร อ บ  3 0  ปี  โ ด ย มี   
นายอรรถพล เจริญชันษา อธบิดีกรมควบคุมมลพิษ 
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช  
กรมควบคุมมลพิษ

โฆษกกรมสรรพากร สัมภาษณ์
พิเศษ เร่ือง ขยายเวลายื่นแบบฯ 
ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91

นางสมหมาย ศิรอุิดมเศรษฐ ที่ปรกึษาด้าน
ยุทธศาสตรก์ารจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)  
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ใหส้มัภาษณ์พิเศษ เร่ือง 
สรรพากรขยายเวลาย่ืนแบบฯ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด.91  
ออนไลน์ได้ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้ กับประชาชน และแนะนำา 
ให้ทำาธุรกรรมภาษีท่ีบ้าน TAX from Home ผ่าน 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี www.rd.go.th สะดวก 
ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง มีการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ได้เป็นอย่างดี ในรายการ “เร่ืองง่ายใกล้ตัว” ช่อง 
MCOT HD 30

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กรมควบคุมมลพิษ 
ครบรอบ 30 ปี

กรมสรรพากร The Revenue Department
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ณััฏฐพััชร ธนากิิจดุุลยวััต
เจ้าพนักงานสรรพากรชำานาญงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ไม่มีทีท่าว่าจะหายขาดไปได้เลย ขณะนี้การแพร่ระบาดยัง 
ทวคีวามรนุแรงขึน้ ทำาใหต้อ้งปรบัเปลีย่นการใชช้วีติ สง่ผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจทำาให้กิจการขนาดเล็กจำานวนไม่น้อยที่สายป่านสั้น 
รับผลขาดทุนไม่ ไหว เริ่ มถอดใจและปิด กิจการในที่ สุด 
ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ถ้าจะเลิกกิจการต้องทำาอย่างไรบ้าง

การเลิกกิจการมีหลายขั้นตอน สำาหรับนิติบุคคลที่ประกอบการ 
ในรูปบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำากัด จะต้องดำาเนินการเลิกกิจการ 
ให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต การเลิกกิจการ
จะต้องไปดำาเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร  
และสำานกังานประกนัสงัคม ซึง่กอ่นจะไปแจ้งเลกิกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ   
ดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องดำาเนินการ ดังนี้

เม่ือเศรษฐกิจแย่ !

เลิกกิจการ
ต้อง
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การเลิิก แลิะขอจดทะเบีียนเลิิกบีริษััท
ผู้ประกอบการนิติบุคคลท่ีจะเลิกกิจการ กรณีท่ีเกิดจากความประสงค์ 

ของผู้ถือหุ้นเอง จะต้องดำาเนินการตามกฎหมายกำาหนด โดยจัดให้มี 
การประชุมใหญ่ ผู้ ถือหุ้น เพื่ อลงมติเลิกกิจการ จึงจะสามารถไปย่ืน 
จดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้  ขั้นตอนท่ีจะเลิกและ 
การจดทะเบียนเลิกมีดังน้ี 

• เม่ือผู้ถือหุ้นและกรรมการตกลงกันเลิกบริษัท ต้องออกหนังสือ 
นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท ซึ่ง 
การออกหนังสือดังกล่าวจะต้องทำาก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน 
เพ่ือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพิมพท้์องท่ี 
อย่างน้อย 1 คราว และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึง 
ตัวผู้ถือหุ้น

• จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติพิเศษให้เลิกด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนหุ้นท่ีเข้าประชุม และต้องมี 
การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีด้วย

• หลังจากจัดประชุมเสร็จแล้วจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย  
1 ครั้ง และสง่หนังสือบอกกล่าวเจ้าหน้ี (ถ้ามี) ภายใน 14 วันนับจาก
วันท่ีมีมติเลิกบริษัท

• แต่งต้ังผู้ชำาระบญัชี ระหว่างเลิกกิจการบรษัิทจะต้องมีการชำาระบญัชี

• ผู้ชำาระบญัชียื่นคำาขอจดทะเบยีนเลิกบรษัิทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีมีมติเลิกบริษัท 

การชำำาระบัีญชีำ แลิะขอจดทะเบีียนเสร็จการชำำาระบัีญชีำ
เม่ือเลิกกิจการ อยูร่ะหว่างชำาระบัญชี บริษัทยังมีหน้าท่ีดังน้ี
• จัดทำางบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท หรือวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก โดยให้ 

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าถูกต้อง

• ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ชำาระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน  
ณ วันเลิก ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องท่ีอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม  
และสง่ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือสง่มอบถึงตัวผู้ถือหุ้น

• จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันประชุมต้องมีมติในการอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ 
และอนุมัติการชำาระบัญชี

• ผู้ชำาระบัญชีชำาระสะสางทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัท ถ้ามีทรัพย์สินให้จำาหน่าย 
มีลูกหน้ีให้เรียกเก็บเงินลูกหน้ี ชำาระหน้ีสิน และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำาระบัญชีของ
บรษัิท หากมีเงินคงเหลือให้คืนทนุแก่ผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีถือหุ้นหรือตามท่ีกำาหนด
ไว้ในข้อบังคับ

• ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำาระบัญชี

• ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำาระบัญชี

• ผู้ชำาระบัญชีจัดทำาคำาขอจดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชี และยื่นจดทะเบียน 
ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันมีมติเสร็จการชำาระบัญชี 
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1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
มี 2 ขั้นตอน
• จดทะเบียนเลิก ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียน 

เลิกกิจการ เพื่อนำาไปเป็นหลักฐานในการดำาเนินการแจ้งเลิก
อีก 2 หนว่ยงานคือ กรมสรรพากร และสำานักงานประกันสงัคม

• จดทะเบยีนเสรจ็การชำาระบัญช ีหากไม่สามารถชำาระบัญชี
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันเลิก ให้ผู้ชำาระบัญชียื่น
รายงานการชำาระบัญชี (แบบ ลช.3) ทุก 3 เดือน

สำาหรับหน่วยงานที่ต้องไปติดต่อ มีดังนี้
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2. กรมสรรพากร 
หลังจดทะเบียนเลิกท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

หากบริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปดำาเนินการ 
แจ้งเลิกกิจการท่ีกรมสรรพากร ณ สำานักงานสรรพากรพื้นท่ี/พื้นท่ีสาขา 
ในท้องท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่ ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้จดทะเบียน
เลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ อคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ 
หลักฐานอ่ืน และยื่นแบบภาษีต่าง ๆ  ตลอดจนนำาสง่งบการเงิน ณ วันจดทะเบียน
เลิกกิจการ ดังน้ี

• นำาส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อม 
งบการเงิน ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการภายใน 150 วันนับจากวันท่ี
จดทะเบียนเลิก

• นำาส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย โดยการย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 3, 53  
ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดจากวันท่ีจดทะเบียนเลิกให้ครบถ้วน  
เชน่ การหัก ณ ท่ีจ่าย ค่าทำาบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น 

• ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รับ “หนังสือขีดชื่อเลข
ประจำ�ตัวผู้เสยีภ�ษี” จากกรมสรรพากร

• นำาส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40) ภายในวันท่ี 15 ของเดือน 
ถัดจากวันท่ีเลิกในกรณีท่ีมีบัญชีดอกเบ้ียค้างรับ หรือดอกเบ้ีย 
ในงบการเงิน
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3. สำานักงานประกันสังคม
กรณีท่ีนายจ้างเลิกกิจการ นายจ้างต้องทำาหนังสือแจ้งพนักงาน 

ท่ีจะเลิกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง และจ่าย 
ค่าชดเชยตามอายุการทำางานในอัตราท่ีกฎหมายกำาหนด และ 
ให้แจ้งเลิกกิจการ โดยยื่นแบบการเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง  
(สปส.6-15) ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ณ สำานักงานประกันสังคมเขตพื้นท่ี/จังหวัดท่ีสถานประกอบต้ังอยู่

ที่มาข้อมูล : https://www.rd.go.th/7053.html
 https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_dissolve.pdf
 https://www.sso.go.th/wpr/

เม่ือกิจการแย่ต้องหยุดกิจการช่ัวคราว แต่ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำาเนินการยังมีอยู่ หากปล่อยท้ิงไว้ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
แต่รายได้ลดลง หรือไม่มีกิจการก็อาจจะต้องปิดตัวลง คงไม่มีใคร 
อยากจะเลิกกิจการหรอก เพราะส่งผลกระทบต่อหลายชีวิตไม่ใช่ 
แค่เจ้าของกิจการเท่าน้ัน รวมไปถึงชีวิตและครอบครัวของพนักงาน 
แต่ถ้าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้หากยิ่งฝืนก็จะยิ่ง 
เจ็บหนักไปกว่าเดิม เม่ือเศรษฐกิจแย ่โรคระบาด โควิด-19 ยงัไมห่มดไป  
“การเลิกกิจการ” คงเป็นทางออกสุดท้ายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้
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ณััฏฐพััชร ธนากิิจดุุลยวััต
เจ้าพนักงานสรรพากรชำานาญงาน

เหตุจาก

จดหมายเตือน (Notification Latter) ฟงัจากชื่อก็รู้สึก

ไม่ค่อยดีสักเท่าไร และยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกเมื่อต้นทาง 

ของจดหมายมาจากกรมสรรพากร เชือ่วา่ไมม่ใีครอยากได ้ 

เพราะคงคิดว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ แต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะ  

ตัง้สติแล้ว สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ แล้วมาทำาความรู้จักกับ

จดหมายเตือนกันนะคะ

จดหมายเตือน เป็นหนังสือท่ีกรมสรรพากร 
แจ้งให้ผู้ประกอบการรู้หน้าท่ีทางภาษีของตน และ 
ให้ดำาเนินการยื่ นแบบแสดงรายการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในจดหมายเตือนจะระบุถึง

จดุหมายเตือน

1 ข้อมูลแหล่งท่ีมา
ของเงินได้ เช่น  

มี เ งิ น ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
มเีงินได้จากการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพกั หรอื
มี เ งินไ ด้ ท่ี ถูกหักภาษี   
ณ ท่ีจ่าย เปน็ต้น 

2 ภาระหน้าท่ีทาง
ภาษี ในการ ย่ืน

แบบแสดงรายการภาษี 
เช่น ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษี เ งินไ ด้
นติิบุคคล ภาษีมลูค่าเพิม่

3 ร ะ บุ เ บ อ ร์
โ ท ร ศั พ ท์ ข อ ง 

Ta x  A m b a s s a d o r  
ซึ่ งเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
กรมสรรพากรท่ีพร้อม
ดู แ ล  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
คำาปรึกษาด้านภาษี 

4 โ ท ษ ข อ ง ก า ร 
ไมย่ื่นแบบภายใน

กำาหนดเวลา

จดหมายเตือน 
จากสรรพากร 
คืออะไร 

12

มุมสรรพากร 

RD Society+ Feature+ Story Sharing+ Law+ RD Varieties+ RD Inside+



ที่มาข้อมูล : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2021/03/info_letter.pdf

ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับจดหมายเตือน มีเพียง 2 กลุ่มคนท่ีจะได้รับ
จดหมายเตือน ได้แก่

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีเงินได้ในปีภาษี 2562 และ 
ปีภาษีก่อนหน้า และยังไม่ได้ดำาเนินการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีในปีท่ีมีเงินได้ โดยในกลุ่มนี้กรมสรรพากร
ได้เริม่ดำาเนนิการสง่จดหมายเตือนไปบา้งแล้ว ต้ังแต่เดือน
ธนัวาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ ์ 2564 

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีเงินได้ในปีภาษี 2563 และ 
ยังไม่ได้ดำาเนินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีในปีภาษี 
2563 กรมสรรพากรจะดำาเนินการส่งจดหมายเตือน
ไปยังผู้ประกอบการดังกล่าว ภายในเดือนพฤษภาคม  
2564 ถึง เดือนมถิุนายน 2564 ต่อไป

การเสียภาษียังคงมีบางคนไม่รู้ถึงหน้าท่ี และขาดความรู้เรื่องภาษี แต่ภาษีเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวท่ีทุกคนควรใส่ใจ และศึกษาไปพร้อมกับการวางแผนทางภาษี ไม่เช่นนั้นจะมีผล 
ต่อการเงินของคุณแน่ หากมีเงินได้ท่ีเกิดขึ้นในปีภาษีใด ผู้ประกอบการต้องนำามารวม
คำานวณ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างถูกต้องทุกปี แต่ถ้าได้รับจดหมายเตือน 
ใหติ้ดต่อเจ้าหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบได้เลย เพ่ือใหเ้จ้าหนา้ท่ีแนะนำาต่อไป เมื่อมภีาษีท่ีต้องชำาระ 
ก็ทำาหนา้ท่ีของเราใหเ้รยีบรอ้ย ทางท่ีดีควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีใหค้รบตามกฎหมาย 
จะได้ไม่ต้องคอยเป็นกังวลว่าจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีก คงไม่มีใครอยากเจอ
หนงัสือเชิญพบเพื่อตรวจสอบภาษีอย่างแนน่อน

ใครจะได้รับ 
หนังสือเตือนบ้าง

หากได้รับ 
จดหมายเตือน 
จะต้องทำาอย่างไร

ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีของกรม
สรรพากร ตามหมายเลขโทรศัพท์
ในเวลาท่ีระบุไว้ในจดหมาย

กลุ่มที่ 

1

กลุ่มที่ 

2
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นพัดุล อิศรางกูิร ณั อยุธยา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สายด่วน
เพ่ือผู้บริโภค 

1166
พวกเราอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยิน 
ข่าวต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคออกมาเรียกร้อง 
ขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ ให้บริการเอารัดเอาเปรียบ 
จนเ ป็น เหตุ ให้ ได้ รั บความ เ ดือดร้อน 
สูญเสียทรัพย์สิน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
กันเลยทีเดียว พวกเราทราบกันหรือไม่ว่า
หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับตัวเรา 
เราจะทำาอย่างไร วารสารสรรพากรฉบับนี้ 
จ ะพาทุกท่ าน ไปรู้ จั กกับหน่วยงานที่  
ให้ความช่วยเหลือผู้บริ โภค ที่หากเรา 
ถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากผู้ประกอบธุรกิจ

มุมสรรพากร 
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ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีหน่วยงานท่ีรับเรื่ อง
ร้องเรียน หรือร้องทุกข์อยู่หลายแห่ง แต่ในวันนี้ 
เราจะขอพูดถึง “สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผูบ้ริโภค (สคบ.)” สคบ. เปน็ส่วนราชการระดับกรม 
สั ง กัดสำ านักนายกรัฐมนตรี  ซึ่ ง จัด ต้ังขึ้ นตาม 
พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 เมื่อวันท่ี  
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยมวัีตถปุระสงค์หลักเพ่ือ
กำาหนดหน้าท่ีของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เกิดความเป็น
ธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนให้มีองค์กร
ของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแลและประสาน
งานต่าง ๆ  ในการใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภค สำานกังาน
ต้ังอยู่ท่ี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สคบ. มีหน้าท่ีหลักในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการกระทำาของผูป้ระกอบธรุกิจ และ
ติดตามและสอดส่องพฤติการณข์องผูป้ระกอบธรุกิจ 
ซึ่งกระทำาการใด ๆ อันมลัีกษณะเปน็การละเมดิสิทธิ
ของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้า หรือบริการใด ๆ  ตามท่ีเหน็สมควรและจำาเปน็
เพื่อคุ้มครองสิทธขิองผู้บริโภค โดยมีคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทำาหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองราว 
ร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เ สี ย ห า ย ดั ง ก ล่ า ว  แ ล ะ ทำ า ห น้ า ท่ี ไ ก ล เ ก ล่ี ย 
ประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ ก่อนมีการฟ้อง
คดีต่อศาล

กรมสรรพากร The Revenue Department
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เมื่อเราพบการกระทำาท่ีขัดต่อกฎหมายหรือ 
ไม่ ไ ด้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ 
เราสามารถส่งเร่ืองต่อ สคบ. ได้เป็น 2 แบบ คือ  
ร้องเรียน กับ ร้องทุกข์ หากเป็นเรื่องร้องเรียน ผู้ท่ี
ร้องเรียนจะเป็นผู้บริโภคท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ 
เป็นบุคคลท่ัวไปท่ีพบเห็นเบาะแสการกระทำา 
ความผดิของผูป้ระกอบธุรกิจก็ได้ เมื่อมกีารรอ้งเรยีน
เขา้ไปแล้ว สคบ. จะทำาการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ หาก 
พบว่ามีความผิดจริงตามท่ีร้องเรียนสคบ.จะเป็น
โจทย์ดำาเนินการฟ้องคดีต่อศาลเป็นลำาดับต่อไป  
แต่การร้องทุกข์ ผู้ ท่ียื่ นเรื่ องร้องทุกข์ต่อ สคบ.  
จะเป็นผู้บริโภคท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ 
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจโดย สคบ. 
จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้เปิดการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ของคู่กรณีท้ัง 2 ฝ่ายก่อน หากหาข้อสรุปกันไม่ได้ 
จะมกีารฟ้องคดีต่อศาล

การรอ้งเรียนหรอืรอ้งทุกข ์ประชาชนทกุคน 
ท่ี เป็นผู้บริ โภคท้ังผู้ ท่ี ไ ด้รับผลกระทบ 
จากเรื่องดังกล่าว หรือผู้ท่ีพบเห็นเบาะแส
การกระทำาความผิดก็สามารถร้องเรียน 
หรือรอ้งทุกขต่์อ สคบ. ท่ีสายด่วน 1166 ได้

เว้นแต่เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ดังกล่าว
จะมีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบกำากับ
ดูแลในธุรกิจลักษณะนั้นอยู่ ก็ให้ร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ต่อหนว่ยงานนั้นโดยตรง เช่น 

เรื่ องการให้บริการโทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเทอร์เนต็ โทรศพัท์ และการออกอากาศ
เนื้อหารายการโฆษณาเฉพาะวิทยุ-โทรทัศน์
 ใหร้้องเรียนต่อ
กสทช. โทร 1200 

เ ร่ืองเ ก่ียวกับอาหารยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่าง ๆ ใหร้้องเรียนต่อ
อย. โทร 1556 

เรื่ องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้ อของ
ออนไลน์นอกจากโทร 1166 แล้ว ยัง
สามารถร้องเรียนได้ท่ี 

ศนูย์รับเรื่องร้องเรียนปญัหาออนไลน ์
ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม โทร 1212 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
โทร 1569 

มูลนิธิเพื่อผูบ้รโิภค โทร 02 248 3734-7

มุมสรรพากร 
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ที่มาข้อมูล : www.ocpb.go.th

สุดท้ายนี้ สำาหรับใครท่ีรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ให้บริการ หรือพบการกระทำาผิดกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจ  
ก็สามารถร้องทุกข์กับทาง สคบ. ได้ง่าย ๆ ท่ีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ทาง  
www.ocpb.go.th หรือโทรขอคำาปรึกษาได้ท่ีเบอร์ 1166 ในวันและ 
เวลาราชการ

สคบ. จะรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่องท่ี 
“ผู้ประกอบธุรกิจ” เอาเปรียบหรือละเมิด
สิทธิ ์“ผูบ้รโิภค” เท่านั้น ไมร่ับเรื่องระหว่าง 
“ผูป้ระกอบธุรกิจกับผูป้ระกอบธุรกิจ” หรอื 
เรื่องระหว่าง “ประชาชนกับประชาชน” 
นอกจากนี ้สคบ. ยังไมร่ับร้องเรียนในเรื่องท่ี

ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิ
ดำาเนินคดีทางศาล
ด้วยตัวเอง

มีการฟอ้งร้องเป็นคดี
อยู่ในการพิจารณา 
ของศาล

ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิ
ดำาเนินคดีทางศาลด้วย
ตัวเอง แต่สคบ.บังคับ
คดีตามคำาพิพากษา

อยู่ในกระบวนการ
ล้มละลาย

อายุความ
ส้ินสุดลงแล้ว

ผู้บริโภคยื่นเรื่องไว้แต่ไม่มีความ
ชัดเจน เช่น หลักฐาน เนื้อหาสาระที่
ร้องทุกข์ หรือเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกำาหนด

เรื่องที่ สคบ. ได้มีหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์
มาชี้แจ้งเพ่ิมเติมแต่ไม่มีผู้มาพบ  
หรือไม่ส่งเอกสารแต่อย่างใด

กรมสรรพากร The Revenue Department
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B

ทอฝััน สุุวัรรณัธนรัชต์
นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

การขยายระยะเวลายื่นแบบ
Disclosure Form
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2563

กลับมาอีกครั้งสำาหรับฤดูกาลยื่นแบบภาษีประจำาปี 2564 สำาหรับบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท้ังการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 /ภ.ง.ด.55)  
และการยื่นแบบรายงานประจำาปีสำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคล

ท่ีมีความสมัพนัธกั์นตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร (Disclosure Form) 
ซึ่งในบทความเรื่องน้ีวารสารสรรพากรฉบับเดือนมีนาคมได้นำาเสนอไปแล้วว่า 
ใครมีหน้าท่ียื่นบา้ง แต่คราวน้ีจะขอกล่าวถึงระยะเวลาการย่ืนแบบ Disclosure Form 
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี  2563 ซึ่ งจะต้องทำาการยื่ นแบบดังกล่าว 
ในปี 2564 เป็นสำาคัญ

Disclosure Form คือแบบรายงานท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ มีรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ันมากกว่า 200 ล้านบาทต้องยื่นภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี (ขยายเวลาการย่ืนเพิ่มอีก 8 วัน เป็นภายใน 158 วัน
สำาหรับการยื่นออนไลน์) เพื่อแสดงข้อมูลตามท่ีกรมสรรพากรกำาหนด
 อันเป็นข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการกำาหนดราคาโอน 
(Transfer Pricing)

แต่เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระของบริษัท
และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงมีการ 
ขยายเวลาการยื่นแบบรายงาน Disclosure Form  
ดังนี้

มุมสรรพากร 
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B
รอบ

ระยะเวลา
บัญชี

ช่องทางการย่ืนแบบ ระยะเวลาท่ีต้องย่ืน

ย่ืน
ออนไลน์  
ผ่านระบบ 
e-Filing

ย่ืน
ในรูปแบบ
กระดาษ

ย่ืนออนไลน์  
ผ่านระบบ e-Filing

ย่ืน
ในรูปแบบ
กระดาษ

ปีี 2562
ภายใน 158 วัน 

นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

ภายใน 

150 
วัน

นับแต่
วันส้ินรอบ

ระยะเวลาบัญชี

ปีี 2563

โดยต้องย่ืน
พร้อมหนังสือ
แจ้งต่ออธิบดี
กรมสรรพากร
ถึงเหตุอันสมควร
ท่ีไม่สามารถย่ืน
แบบดังกล่าว
ผ่านระบบ 
e-Filing ได้

บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ท่ัวไป

ภายใน
วันท่ี 
30 

มิถุนายน
 2564

นิติบุคคลใน 
ตลาดหลักทรัพย์
ซ่ึง 
1.) ไม่สามารถจัด
ประชุมภายในวันท่ี
26-30 เมษายน 64 
และ 
2.) ย่ืนคำาร้อง
ภายในวันท่ี  
31 พ.ค. 64

กรมสรรพากร The Revenue Department
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เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย

ช่วงนี้อากาศเปล่ียนแปลงบ่อย เด๋ียวร้อน
เด๋ียวฝน ตอนกลางวันแดดออกเปร้ียง ๆ แต่พอ
ตกเย็นใกล้เลิกงานฝนกลับเทลงมาแบบไม่มี 
เ ย่ือใย เปล่ียนไปเปล่ียนมาแบบนี้อาจทำาให้
ร่างกายของใครหลายคนปรับตัวตามไม่ทัน  
ภูมิต้านทานลดต่ำาลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่าง
เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีโรคประจำาตัว ส่งผล 
ต่อการใชช้วิีตประจำาวันไมน่อ้ยเลยทีเดียว และใน
ช่วงท่ีสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงระบาด 
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในหลายคนพอเริ่มมีอาการ 
เจ็บป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ อาจกำาลังวิตกกังวลว่า 
ตัวเราเปน็ไขห้วัดธรรมดาหรอืติดไวรสั COVID-19 
กันแน่ วารสารสรรพากรฉบับนี้มีวิธีการดูแล 
ตัวเอง รับมือ และป้องกันไมใ่ห้เป็นไข้หวัดมาฝาก
ผู้อ่านทุกท่านค่ะ

มุมสรรพากร 
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วิธีดูแลและป้องกันตวัเอง

1 น อ น ห ลั บ พั ก ผ่ อ น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ 
อยา่งน้อยวันละ 6 - 8 ชัว่โมง การนอนหลับ 
เป็นชว่งเวลาสำาคัญท่ีรา่งกายจะได้พกัผอ่น 
เพ่ือให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
และพักการทำางานบ้าง

2 พ ย า ย า ม ทำ า ใ ห้ ตั ว แ ห้ ง ต ล อ ด เ ว ล า 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีฝนตกแบบน้ี ควรพกร่มและ
เสื้อกันฝนติดตัวไว้ ควรอาบน้ำาสระผมหลังฝนตก 
เพื่อขจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียท่ีมากับน้ำาฝน
และอากาศ เช็ดตัวให้แห้ง ให้ร่างกายเกิดความ
อบอุ่น มีภูมิต้านทานท่ีดี ลดความเสี่ยงต่อการ 
เกิดโรคต่าง ๆ เช่น ปอดบวม ไข้หวัด หรือโรค
ผิวหนังต่าง ๆ หากตัวเปียกฝน ควรรีบเปล่ียน
เสื้อผ้าทันที

3 ด่ืมน้ำาให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
อย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตร การด่ืมน้ำาเป็นการเติมน้ำา 
เข้าสู่กระแสเลือด ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย ไม่เป็น
หวัดง่าย ท้ังยังช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อโรคต่าง ๆ  
เข้าสูร่า่งกายได้อีกด้วย

กรมสรรพากร The Revenue Department
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6 หม่ันล้างมือให้นานกว่า 20 วินาที 
เพราะมือเป็นแหล่งนำาเชื้อโรคติดเช้ือ

ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 
หรือโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง

4 ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ การออกกำาลังกาย
เป็นประจำานอกจากจะชว่ยให้รา่งกายมีระบบ

เผาผลาญท่ีดีขึ้นแล้ว ยังช่วยทำาให้อารมณ์ดีข้ึน  
เสริมการทำางานของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำางานได้ 
เป็นปกติอีกด้วย

5 เสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวิตามินรวม 
เช่นในกลุ่มวิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหวัด 

ทำาให้โรคหวัดหายเร็วขึ้น กลุ่มวิตามินอี ช่วยลด 
และป้องกันการอักเสบ บรรเทาอาการหอบหืด กลุ่ม 
วิตามินบีรวม ช่วยดูแลระบบประสาท เสริมความ
แข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน

มุมสรรพากร 
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ที่มาข้อมูล : -https://www.interpharma.co.th/articles/synbiotics-prebiotics-probiotics/ชะลอวัย/7-วิธีดูแลสุขภาพ-รับมืออ/
 - https://www.facebook.com/CheewajitMagazine/posts/3474908662555295?comment

แม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นสิ่งท่ีควบคุมไม่ได้ แต่การดูแลตนเองให้ร่างกาย 
แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งท่ีสามารถทำาได้ไม่ว่าอากาศจะเปล่ียนหรือไม่ หากเกิดโรค 
หรือความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงหรือไม่สามารถรักษาด้วยการดูแลตนเองได้  
ควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอยา่งถูกต้อง

8 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน
ป้องกันโรคปอดอักเสบ เพราะเป็นโรค 

ท่ีพบมากในช่วงอากาศเปล่ียนแปลงบ่อย บวกกับ 
มีอาการใกล้เคียงกับโควิด19 อาจทำาให้เ กิด 
ความสับสนในการวินิจฉัยและดูแล

7 หน้ากากอนามัยอย่าตกมาท่ีคาง  
ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกเม่ือเพื่ อ
ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และแพร่
กระจายเชื้อจากเราไปสูผู้่อ่ืน

9 กินผักเพิ่มความอบอุ่น เช่นขิง ข่า 
ตะไคร้ ใบกะเพรา ผักชีลาว เพื่ อ

เพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย เน้นการกินรส 
เผ็ดร้อน เพราะช่วยกระตุ้นเลือดลมให้ 
ไหลเวียนได้สะดวก ทำาให้ระบบย่อยอาหาร
ดีข้ึน
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อาหารท่ีมีสีสันสวยงามชวนน่ารับประทาน ใคร ๆ ก็อยากทานกันท้ังนั้น และ 
ยิ่งกว่าความสวย น่าทานแล้ว ยังมีสารต้านโรคท่ีอัดแน่นอยู่ในผักผลไม้หลากสี  
ซึ่งถือเป็นของแถมตบท้ายความอร่อยท่ีคุ้มค่ากับสุขภาพอย่างมากท่ีสุด  
อย่างท่ีเรารู้ ๆ กันว่าประโยชน์ของผักผลไม้ นั้นมีมากมายมหาศาล ท้ังวิตามิน 
แร่ธาตุหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์กับกลไกต่าง ๆ ในร่างกาย แต่หลายคน 
ยงัไมท่ราบใชไ่หมค่ะว่า ผกัผลไมส้ามารถแบง่ออกเปน็ 5 ส ีแต่ละสก็ีมสีารอาหาร 
และคุณประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไป วารสารสรรพากรฉบับนี้จะพาทุกท่าน 
ไปรู้จักกับผักผลไม้ 5 สี ว่ามีสีอะไรบ้าง และแต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร  
ตามมาดูกันเลย

ผักผลไม้ 5 สี
ดีอย่างไร

มุมสรรพากร 
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เฟื่่� องฟื่า้ คำำาตัน
พนักงานการภาษี



สีแดง เป็นสีท่ีส่งผลกับอารมณ์โดยตรง ทำาให้เกิด 
ความรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง และต่ืนตัว จึงกระตุ้นความอยาก
อาหารได้เปน็อยา่งดี ได้แก่ มะเขอืเทศ กะหล่ำาปลีแดง พรกิแดง 
หอมแดง บทีรูท แอปเปิ้ลสแีดง สตรอว์เบอรร์ี ่เชอรี ่แครนเบอรร์ี ่ 
ราสเบอร์รี่ ทับทิม องุ่นแดง แตงโม ดอกกระเจ๊ียบ เป็นต้น  
สแีดงในผกัผลไม ้มสีารไลโคปนี เบตาไซซนี เปน็สารต้านอนมุลู
อิสระช้ันดี ช่วยยับย้ังเซลล์มะเร็ง ทำาให้ลดความเส่ียงของโรค
มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็ง
ปากมดลูก ช่วยลดปริมาณไขมันไม่ดี ชนิด LDL-cholesterol 
ช่วยชะลอการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด ลดความดันโลหิต
และลดการแข็งตัวของหลอดเลือด นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่อง 
ผวิพรรณและริ้วรอยจากสิวอีกด้วย

สเีขยีว เปน็สขีองธรรมชาติ ใหค้วามรูส้กึว่าจานนี ้
ดูอุดมไปด้วยสารอาหารท่ีจำาเป็น และปลอดสารพิษ  
จึงทำาให้อาหารดูเฮลต้ีและดีต่อสุขภาพ ได้แก่ ผัก 
ใบเขียวต่าง ๆ กะหล่ำาปลีสีเขียว บรอกโคลี คะน้า  
หน่อไม้ฝรั่ง อะโวคาโด แตงกวา ผักโขม ถ่ัวลันเตา  
แอปเปิ้ ลสีเขียว ฝรั่ง องุ่นเขียว เป็นต้น ผักผลไม้ 
สีเขียวมาจากเมด็สีของสารท่ีมชีื่อว่า คลอโรฟิลล์ ลูทีน  
และซีแซนทีน ซ่ึงในผักผลไม้สี เ ขียวเต็มไปด้วย 
สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเส่ียงโรคมะเร็ง  
ชะลอการเสื่ อมของจอประสาทตา มีไฟเบอร์สูง  
ช่วยเรื่องการขับถ่าย ยับยั้งการเกิด ริ้วรอย และกระตุ้น
ภมูคิุ้มกันในร่างกาย

สีเขียว

สีแดง
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สเีหลืองและสสี้ม เป็นสีท่ีสื่อถึงความสุข สดช่ืน
กระฉับกระเฉงและความสดใส ส่งผลเราให้รู้สึกว่า 
อาหารอร่อย และมีประโยชน์ ได้แก่ แครอท ฟักทอง 
มนัเทศ ข้าวโพด มนัฝรั่งหวาน พริกสีเหลือง ส้ม เสาวรส
มะม่วง แคนตาลูป มะละกอ สับปะรด เป็นต้น ผัก
ผลไม้สีส้มและสีเหลืองมีสารแคโรทีนอยด์สูง รวมถึง 
อัลฟาแคโรทีน เบต้าแคโรทีน และวิตามนิซี ซึ่งมหีนา้ท่ี 
ในการทำาใหส้สีม้ของพชืผลดูสด รา่งกายมนษุยส์ามารถ
แปลงเบต้าแคโรทีนให้กลายเป็นวิตามินเอ ซึ่งมีความ
สำาคัญต่อสุขภาพผิว และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ให้แข็งแรง ท่ีสำาคัญคือมีประโยชน์โดยตรงกับดวงตา 
สามารถช่วยเสริมสร้างการมองเหน็ได้อย่างดี

สีม่วงและสีน้ำาเงิน โดยธรรมชาตินั้นพบได้น้อย
ในอาหารหรือพืชผลต่าง ๆ ทำาให้สามารถช่วยลดความ
อยากอาหารได้ดี  เพราะเมื่อเรามองดูอาหารท่ีมีสีเหล่านี้
ทำาให้เกิดความรู้สึกว่าแปลก และไม่คุ้นตาเท่าไหร่ ได้แก่  
มะเขือม่วง กะหล่ำาปลีสีม่วง มันสีม่วง เผือก บลูเบอร์รี่  
แบล็คเบอร์รี่ องุ่นสีม่วง ลูกพรุน ลูกไหน ลูกหว้า เป็นต้น  
ผกัผลไมส้นี้ำาเงินและสีมว่ง อุดมไปด้วยไฟโตนวิเทรยีนท์ และ
แอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประโยชน์ 
ในการบำารุงเสน้ผมใหเ้งางาม และสามารถชว่ยปอ้งกันเซลล์
จากการอักเสบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีช่วยต่อต้านการเกิด 
ริว้รอย ลดความเส่ียงของโรคมะเรง็ ชะลอการเกิดการอุดตัน
ในเส้นเลือด และการเกิดโรคหวัใจ

สีม่วงและสีน้ำ�เงิน

สีเหลืองและสีส้ม
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สขีาวและสนี้ำาตาล เปน็สท่ีีดบูรสิทุธ ์อ่อนโยน ทำาให้
เรารู้สึกว่าอาหารท่ีเรารับประทานปลอดภัย สะอาด และ
ดีต่อร่างกาย ได้แก่ กล้วย ลูกแพร์ นอ้ยหนา่ ล้ินจ่ี มงัคุด
งาขาว ขิง กระเทียม ผักกาดขาว หัวไชเท้า ดอกกะหล่ำา 
ดอกแค เห็ด มันฝรั่ง เป็นต้น ผักผลไม้ท่ีมีสีขาวและ 
สีน้ำาตาลมสีารแซนโทน ซึ่งเปน็สารในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ 
ช่วยต้านอาการอักเสบ ช่วยรักษาระดับน้ำาตาลในเลือด 
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมัน ในเลือด ช่วยป้องกันโรค
ความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดการแบ่งตัว
ของเซลล์มะเร็ง และช่วยลดอาการปวดตามข้อ

ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าผักผลไม้ท่ีทานกันอยู่ทุกวันจะแบ่ง
ได้ต้ัง 5 สี และแต่ละสีก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่าง
มหาศาล เพราะฉะนั้นนอกจากจะทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
แล้ว ควรหันมาทานผักและผลไม้กัน ให้มากขึ้น โดยทานเฉล่ีย
และกระจายไปในทุกกลุ่มทุกสี สลับหมุนเวียนกันไปด้วยนะคะ 
ร่างกายจะได้มีภูมิต้านทาน แข็งแรงไร้โรคภัย นอกจากนี้
ยังทำาให้เราหุ่นดี ผิวพรรณสดใสเต่งตึง หน้าใสอ่อนกว่าวัย  
เรียกว่า ถ้าทานผกัผลไมใ้หค้รบ 5 สี เราก็จะสวยจากภายในออก
มาถึงภายนอกเลยนะคะ

สีข�วและสีน้ำ�ต�ล

ที่มาข้อมูล: https://www.thaihealth.or.th/Content/44220-กินผักผลไม้ครบ%205%20สี%20มีประโยชน์มากกว่าที่คิด.html
 https://www.xn--12cl1ca7azax8dzb0cwff0m.com/archives/5239
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"สามเหลี่ยมมั่นคง

มั่งคั่ง ยั่งยืน"

หลายคนคงเคยได้ยินคำาว่า "สามเหล่ียมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
"กันมาบ้างแล้วนะคะ ว่าเป็นโครงการเมืองต้นแบบของพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ แต่บางท่านอาจยังไม่ทราบรายละเอียดมาก
นักว่า เมืองต้นแบบน้ีครอบคลุมพ้ืนที่กี่อำาเภอ อะไรบ้าง 
และโครงการนี้มีแนวคิดและวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร  วารสาร
สรรพากรฉบบันีจ้งึขอนำาเสนอเรือ่งราวของ “สามเหลีย่มมัน่คง 
มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ซึง่อยูใ่นท้องท่ีของสำานกังานสรรพากรภาค 12 
โดยจะนำาผลงานตามโครงการนี้ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ เช่น 
Sky Walk ท่ีจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และสนามบิน
เบตง มาเล่าสู่กันฟงั  

มุมสรรพากร 
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ฉัันทนา สุวัรรค์ำวัานิช
นักวิชาการสรรพากรชำานาญการพิเศษ



โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
เกิดขึ้นตามมติของคณะรฐัมนตรีท่ีเหน็ชอบในหลักการและแนวคิด
ท่ีสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาตินำาเสนอ เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งโครงการนี้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน และเป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  (พ.ศ. 2560-2564) ด้านการส่งเสริมการค้า  
การลงทุน การขยายโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์   
และวางระบบปอ้งกันสาธารณภัย

เมืองต้นแบบ "สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" ประกอบด้วย
พื้นท่ี 3 อำาเภอ ได้แก่ 

(1) อำาเภอหนองจิก จังหวัดปตัตาน ี
(2) อำาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธวิาส และ
(3) อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา 
โดยมีเป้าหมายให้อำาเภอหนองจิก เป็น “เมืองต้นแบบ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” อำาเภอสุไหงโกลก เป็น  
“ศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ”  และ 
อำาเภอเบตง เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเอง 
อยา่งยั่งยนื”

กรมสรรพากร The Revenue Department
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แนวคิดของโครงการดังกล่าวนี้เพื่ อพัฒนา
เศรษฐกิจใน 3 พื้นท่ี ให้เป็นเมืองต้นแบบท่ีมีการ
พัฒนาพิเศษเฉพาะ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
สรา้งรายได้ การจ้างงานในท้องถ่ิน และกระจายรายได้ 
ไปยงัพื้นท่ีใกล้เคียง และเพิม่พื้นท่ีปลอดภัยใหม้ากขึน้ 
โครงการนี้จะขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่องและผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน โดยให้การ
สนบัสนนุในด้านงบประมาณจากภาครัฐ และการให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการท่ีจะลงทุนในพื้นท่ี 
ต่อมาเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบให้การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหล่ียมมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน” ไปสูเ่มอืงต้นแบบท่ี 4  
คือ อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยจะให้เป็น  
“เมอืงต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหนา้แหง่อนาคต”

การพัฒนาในระยะแรกเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน 
โดยจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษและจัดต้ังกองทุนส่งเสริม
ธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำาเภอ ระยะต่อมาจะพัฒนาการท่องเท่ียวครบ
วงจรและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและ
ระบบขนส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ และมีเป้าหมายท่ีจะ
เช่ือมโยงระบบขนส่งจาก 3 จังหวัดไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
ในระยะต่อไป

มุมสรรพากร 
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เราทุกคนก็สามารถมีส่วนช่วยเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ได้เช่นกันนะคะ โดยบินตรงไปลงสนามบินเบตง แล้วเท่ียวยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งช่วงนี้ 
รัฐบาลก็ช่วยให้เราเท่ียวแบบสบายกระเป๋าตามโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส 3 ซึ่งเพิ่มให้อีก  
2 ล้านสิทธิ จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2564 จนไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 หากใครวางแผน 
ท่ีจะเท่ียวในประเทศ ก็ขอใหน้กึถึงการไปเท่ียวในพื้นท่ีสามเหล่ียม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน กันด้วยนะคะ

Sky Walk
การสร้าง Sky Walk ท่ีจุดชมวิวทะเลหมอก 

อัยเยอร์เวง และปรับปรุงถนนทางขึ้นทะเลหมอก 
โครงการนี้ เป็นการพัฒนาแหล่ง ท่อง เ ท่ียว 
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมของตำาบลอัยเยอร์เวง 
อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดย Sky Walk ต้ังอยู่
บนระดับความสูงกว่า 2,038 ฟุต ชมวิวทิวทัศนไ์ด้
รอบทิศทางแบบ 360 องศา เพื่อดึงดดูนกัท่องเท่ียว 
ท้ังชาวไทยและต่างชาติใหม้าเยี่ยมชม

สนามบินเบตง
การสร้างสนามบินเบตง เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกระตุน้การท่องเท่ียวในพืน้ท่ีด้วย 
จะเปิดเส้นทางบินพาณิชย์ให้บริการในเร็ว ๆ นี้ โดยมีสโลแกนว่า  
"สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง"

การพัฒนาเมืองต้นแบบจากงบประมาณและการสนับสนุนของ
รัฐบาลภายใต้โครงการสามเหล่ียมมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื จะสามารถดึงดูด
ให้นักท่องเท่ียวจากท้ังในและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มขึ้น และทำาให้ 
รายได้สะพัด ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชน 
มีอาชีพมีรายได้ และท่ีสำาคัญคือ สิ่งท่ีตามมาภายใต้แนวคิดนี้คือ  
รอยยิ้มของประชาชนและสันติสุขของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตััวอย่างโครงการที�ดำาเนินการแล้ิวเสร็จ คือ
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