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น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น
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‘น�ำ้มนัมะพร้ำว’ สนิค้ำยอดฮติของผูป้ระกอบกำร ทัง้ OTOP วสิำหกจิชมุชน 

SMEs กลุ่มแม่บ้ำน กลุม่สหกรณ์ ฯลฯ เพรำะสรรพคณุเพือ่สุขภำพและควำม

งำม ท�ำให้เป็นสินค้ำที่มียอดจ�ำหน่ำยติดลมบน สร้ำงรำยได้อย่ำงเป็นก

อบเป็นก�ำ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรธุรกิจประเภทนี้ต้องท�ำควำมเข้ำใจเรื่อง ‘กำร

เสียภำษี’ ให้ดี เพรำะนอกจำกจะท�ำให้ธุรกิจของคุณถูกกฎหมำยแล้ว ยังมีสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีอีกหลำยอย่ำงที่คุณไม่ควรพลำด

น้�ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น
คลนิกิภาษ ี 

น า้มนัมะพรา้วสกดัเย็น 
................................... 

 
 ‘น ้ามันมะพรา้ว’ สนิคา้ยอดฮติของผูป้ระกอบการ ทัง้ OTOP วสิาหกจิชมุชน SMEs กลุม่แม่บา้น 
กลุม่สหกรณ์ ฯลฯ เพราะสรรพคณุเพือ่สขุภาพและความงาม ท าใหเ้ป็นสนิคา้ทีม่ยีอดจ าหน่ายตดิลมบน 
สรา้งรายไดอ้ย่างเป็นกอบเป็นก า ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิประเภทนี้ตอ้งท าความเขา้ใจเรือ่ง ‘การเสยี
ภาษี’ ใหด้ ีเพราะนอกจากจะท าใหธุ้รกจิของคณุถกูกฎหมายแลว้ ยังมสีทิธปิระโยชนท์างภาษีอกีหลาย
อย่างทีค่ณุไม่ควรพลาด 

..................................... 
 
**Info หนา้หลกั 

 
............................................ 
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‘น า้มนัมะพรา้ว’ เป็นน ้ามนัพชืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุอย่างหนึง่ของโลก  
 ต าราอายุรเวทของอนิเดยี ไดม้กีารใชน้ ้ามันมะพรา้วเป็นยารักษาโรคมากว่า 4,000 ปี  
 ในประเทศจนี ไดน้ าน ้ามันมะพรา้วไปใชใ้นต ารายาจนีมากวา่ 2,000 ปี โดยใชร้ักษา 69 โรค  
 ชาวฟิลปิปินสซ์ ึง่เป็นผูผ้ลติน ้ามนัมะพรา้วรายใหญ่ทีส่ดุในโลกก็ไดใ้ชน้ ้ามันมะพรา้วเป็นยา  

ทัง้กนิและทา  
 คนไทยใชน้ ้ามันมะพรา้วตามต าราแพทยแ์ผนไทย มาตัง้แตส่มัยอยุธยาตอนกลาง 



 ‘น�ำ้มนัมะพร้ำวบรสิทุธิ’์ คอื น�ำ้มนัมะพร้ำวสกดัเยน็ 
โดยไม่ผ่ำนควำมร้อน ผลิตจำกเนื้อมะพร้ำวสด โดย...

• เป็นน�้ำมันมะพร้ำวที่บริสุทธิ์ที่สุด 
• สีใสเหมือนน�้ำ 
• มีวิตำมินอี
• ไม่ผ่ำนกระบวนกำรเติมออกซิเจน 
• มีกรดคลอริกอยู่ประมำณ 54.61% (กรด

นี้มีสำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกัน เมื่อเรำกินน�้ำมันมะพร้ำว
เข้ำไป กรดคลอริกจะเปลี่ยนเป็นโมโนกลีเซอไรด์ที่
มีชื่อว่ำ ‘โมโนลอรีน’ ซึ่งเป็นสำรตัวเดียวกับที่อยู่ใน

น�้ำนมแม่ที่ช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับทำรกในระยะ 6 
เดือนแรก ในโมโนลอรีนเป็นสำรปฏิชีวนะที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันสำมำรถฆ่ำเชื้อที่ก่อให้เกิดหลอดเลือดแข็ง
ตัวได้)

‘น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น’ นับเป็นผลิตภัณฑ์
จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทยท่ีมีกระบวนกำรผลิต
ง่ำย ไม่ซับซ้อน สำมำรถท�ำได้ภำยในครัวเรือน ใช้
เงินลงทุนต�่ำ แต่ให้ผลก�ำไรสูง เนื่องจำกวัตถุดิบหลัก
สำมำรถหำซื้อได้ในท้องถิ่น กำรใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ก็หำซื้อได้ภำยในประเทศ

สกัด
สารให้ความรู้

‘น�้ามันมะพร้าว’ เป็นน�้ำมัน

พืชที่เก่ำแก่ที่สุดอย่ำงหนึ่งของโลก 

 • ต�ำรำอำยุรเวทของอินเดีย ได้มี

กำรใช้น�้ำมันมะพร้ำวเป็นยำรักษำโรค

มำกว่ำ 4,000 ปี 

 • ในประเทศจีน ได ้น�ำน�้ำมัน

มะพร้ำวไปใช้ในต�ำรำยำจีนมำกว่ำ 

2,000 ปี โดยใช้รักษำ 69 โรค 

 • ชำวฟิลิปปินส ์ซึ่งเป ็นผู ้ผลิต

น�้ำมันมะพร้ำวรำยใหญ่ที่สุดในโลก

ก็ได้ใช้น�้ำมันมะพร้ำวเป็นยำ ทั้งกิน

และทำ 

 • คนไทยใช้น�้ำมันมะพร้ำวตำม

ต�ำรำแพทย์แผนไทย มำตั้งแต่สมัย

อยุธยำตอนกลำง

 ควำมมหัศจรรย์จำกธรรมชำติของ

น�้ำมันมะพร้ำว อันก่อเกิดประโยชน์

มำกมำยมหำศำล ยังใช้รับประทำน

เพื่อสุขภำพ ท�ำเคร่ืองส�ำอำงประทิน

ผิวพรรณและเส้นผม รวมถึงกำรน�ำมำ

ท�ำ ‘น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น’

น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น = น�้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์



เริ่มต้น...จดทะเบียนธุรกิจ

 • กลุม่เกษตรกรหรอืสหกรณ์ จดทะเบยีนท่ี  
สนง.สหกรณ์จังหวัด 

 • วสิำหกจิชมุชน จดทะเบยีนทีก่รมส่งเสรมิ
กำรเกษตร / เกษตรจังหวัด

 • บุคคลธรรมดำ จดทะเบียนพำณิชย์หรือ
ทะเบียนร้ำนค้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 • นิติบุคคล จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด
หรอืห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดัที ่กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ 

 • กลุ่ม OTOP จดทะเบียน ณ ที่ว่ำกำร
อ�ำเภอ หรือส�ำนักงำนเขต

  ก้ำวแรก...ของกำรเข้ำสู่ระบบภำษีที่ถูกต้อง มี

เรื่องที่ผู ้ประกอบกำรผลิตน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น

ต้องด�ำเนินกำรคือ การจดทะเบียนธุรกิจ โดยเลือก

จำก จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน กลุ่ม 

SMEs OTOP บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล จำก

นั้นจึงเข้ำสู ่กระบวนกำรทำงภำษีเบ้ืองต้นกับกรม

สรรพำกร คือ 

	 •	 การขอมีเลขและบัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษี

อากร	 ตำมรูปแบบกำรจดทะเบียนธุรกิจ ว่ำเป็น

บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล

	 •	 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรำย

ได้จำกกำรขำยน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น เกินกว่ำ 1.8 

ล้ำนบำทต่อปี) ซึ่งเป็นภำษีทำงอ้อมประเภทหนึ่งที่

เรียกเก็บจำกลูกค้ำที่เรำขำยสินค้ำหรือบริกำรให้ ผู้ที่

เสียภำษีมูลค่ำเพิ่มที่แท้จริงคือลูกค้ำเรำนั่นเอง

ปัจจุบันกรมสรรพำกรก�ำหนดอัตรำกำรจัดเก็บภำษี

มูลค่ำเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 7 แต่ก็มีบำงกิจกำรท่ีได้

รับกำรยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเพรำะเป็นกำรเพิ่ม

ภำระให้กับประชำชน เช่น กิจกำรเกี่ยวกับกำรขนส่ง 

กิจกำรค้ำพืชผลทำงกำรเกษตร เป็นต้น

  เมื่อมีเลขและบัตรประจ�ำตัวผู ้เสียภำษีอำกร 

พร้อมทั้งได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มเสร็จเรียบร้อย

แล้ว คุณก็จะเข้ำสู่ระบบ/กระบวนกำรผลิตน�้ำมัน

มะพร้ำวสกัดเย็นเพื่อสร้ำงรำยได้เงินล้ำนต่อไป

เมื่อจัดซื้อวัตถุดิบ 
 รู้ๆ กันอยู่ว่ำวัตถุดิบอย่ำง ‘มะพร้ำว’ นั้น อุดม

สมบูรณ์พอที่จะให้คุณเลือกมำผลิต ‘น�้ำมันมะพร้ำวสกัด

เย็น’ อยู่แล้ว ซึ่งกำรซื้อวัตถุดิบภำยในประเทศจะท�ำให้

คุณได้สินค้ำดี รำคำน่ำคบหำ ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตของ

คุณไม่สูงจนเกินไป

 แต่วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ ทั้ง

มะพร้ำว เครื่องจักร ภำชนะบรรจุ ฉลำกต่ำงๆ จะมีภำษี

มูลค่ำเพิ่มติดมำให้คุณรับภำระภำษีอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้น  

เมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสำมำรถบวกภำษีส่วนนี้

เข้ำไปรวมอยู่ในรำคำสินค้ำได้ ลูกค้ำของคุณก็จะเป็นผู้

จ่ำยภำษีส่วนนี้แทนคุณโดยอัตโนมัติ... 

 แต่อ๊ะๆ คุณต้องออกใบก�ากับภาษีให้ลูกค้ำของ

คุณด้วยนะ

‘ภาษี’	ของผู้ผลิตน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

สกัด
สารให้ความรู้



สกัด
สารให้ความรู้

เชื่อไหม...?

 จะท�ำน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น (แบบหมักธรรมชำติ) แค่
ตั้งวำงไว้ในบ้ำนก็ได้น�้ำมันน�้ำมันมะพร้ำว 100% แล้วนะ

 ทั้งนี้ คุณสำมำรถตั้งวำงมะพร้ำวไว้ในบ้ำนอุณหภูมิปกติ 
ทุกขั้นตอนกำรท�ำต้องสะอำดทุกอย่ำง (ถ้ำไม่สะอำดจะไม่ได้
น�้ำมันบริสุทธิ์สกัดเย็น 100%) และต้องใช้มะพร้ำวแก่แบบ
สมบูรณ์ ไม่งอก ไม่ใกล้เสีย 

แต ่ถ ้ำคุณต ้องกำรสร ้ำงมูลค ่ำให ้

ผลิตภัณฑ์ของคุณด ้วยกำรน�ำเข ้ำ

วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ...ไม่ว ่ำจะ

เป็นมะพร้ำว เครื่องจักร ภำชนะบรรจุ 

ฯลฯ คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบ

ของกรมศุลกำกร ได้แก่

 • กำรลงทะเบียนเข ้ ำสู ่ ระบบ

พิธีกำรน�ำเข้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ไร้เอกสำร (Paperless) ในครั้งแรก 

 • ด�ำเนินกำรตำมระบบพิธีกำร

น�ำเข้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 

เพ่ือน�ำเข้ำวัตถุดิบ/ เครื่องจักร/วัสดุ

อุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ควร

ศึกษำพิกัดอัตรำภำษีศุลกำกรของ

สินค้ำที่จะน�ำเข้ำให้ดี เพื่อกำรเสียภำษี

อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ เช่น

 • เครื่องขูดและเครื่องคั้นกะทิ

มะพร้ำว จัดเข้ำพิกัดฯ 8479.20.10 

อตัรำ 1% VAT 7% (อตัรำตำมมำตรำ 12) 

 • มะพร้ำวทั้งลูก จัดเข้ำพิกัดฯ 

0801.12.00 อัตรำ 60% VAT 0% 

 • กรณีน�ำเข้ำจำกประเทศกัมพูชำ 

เรียกเก็บอำกรมะพร้ำวทั้งลูก ดังนี้

  1.ร้อยละ 20 ส�ำหรับอัตรำใน

โควตำ

  2.ร้อยละ 54 ส�ำหรับอัตรำนอก

โควตำ

 ซึ่งหำกคุณไม่ได้น�ำเข้ำ แต่ได้จัดซื้อ 

สินค้ำแค่ในประเทศ ก็ต้องติดต่อกรม 

สรรพำกร เพื่อรำยงำนภำษีที่ซื้อสินค้ำ 

และวัตถุดิบในประเทศ พร้อมยื่นแบบ 

แสดงรำยกำรเสียภำษกัีบกรมสรรพำกร  

ตำมลกัษณะกลุม่ธรุกจิทีไ่ด้จดทะเบยีน

 โดยที่กำรจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภำยใน

ประเทศและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

ล้วนมีมูลค่ำในฐำนะต้นทุนกำรผลิต

ทั้งสิ้น ดังนั้น คุณต้องจัดท�ำรำยงำน

ภำษซีือ้ และรำยงำนสนิค้ำและวตัถดุบิ

**ค้นหำพิกัดอัตรำศุลกำกรเพิ่มเติมได้ที่  http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp



สิทธิประโยชน์ทำงภำษี

 ประโยชน์ของกำรจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ  
และรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบจะมีต ่อผู ้
ประกอบกำรอย่ำงคุณ เพรำะตำมกฎหมำย
ก�ำหนดไว้ว่ำ ‘ผู ้มีหน้ำที่เสียภำษี กำรเสีย
ภำษีให้เสียจำก ภำษีขำยหักภำษีซื้อ ถ้ำภำษี
ขำยน้อยกว่ำภำษีซ้ือ ผู้ประกอบกำรมีสิทธิ
ถือเป็นเครดิตในเดือนถัดไป หรือขอคืนเป็น
เงินสดได้’

 นอกจำกนี้ ‘มะพร้ำวทั้งลูก’ ซ่ึงเป็น
วตัถดิุบหลกั จะได้รบักำรยกเว้นภำษมีลูค่ำเพิม่ 
ตำมมำตรำ 81(1)(ก) เนื่องจำกเป็นกำรขำย
พืชผลทำงกำรเกษตร และวัตถุพลอยได้จำก
พืชด้วยกำรจัดท�ำ หรือปรุงแต่งโดยวิธีกำร
อื่น หรือรักษำสภำพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อกำร
ขำยปลีก

 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณก็ยังต้องจ่ำยภำษี
มูลค่ำเพิม่ส�ำหรบัวสัดอุปุกรณ์ และเครือ่งจกัร 
อื่นๆ ที่ไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มด้วย 
เช่น ขวดบรรจุภัณฑ์ ฉลำกสินค้ำ เป็นต้น

สกัด
สารให้ความรู้

มุ่งไกล...ส่งออกไปต่างถิ่น
 หำกคุณต้องกำรส่งออก (Export) น�้ำมันมะพร้ำว

สกัดเย็นไปจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ คุณจะต้องผ่ำน

ระบบพิธีกำรส่งออกทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) ตำม

ข้อก�ำหนดแผนผังพิธีกำรศุลกำกรขำออก (กรณีเคยลง

ทะเบียนผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกแบบ Paperless 

มำแล้ว หำกไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อน)  

เพื่อด�ำเนินกำรส่งออกสินค้ำไปจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ 

ผ่ำนทำงเรือ ทำงรถยนต์ ทำงอำกำศ หรือทำงไปรษณีย์ 

เมื่อผ่ำนระบบตรวจสอบ คุณ หรือชิปปิ้ง หรือตัวแทน

ออกของรับอนุญำต (Customs Broker) ต้องส่งข้อมูล

เพื่อจัดท�ำใบขนสินค้ำ จำกนั้นจึงเข้ำสู่กำรบรรจุสินค้ำ 

และผ่ำนช่องทำงในกำรขนส่งสินค้ำ

 ในกำรจัดท�ำข้อมูลใบก�ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำเข้ำ

ระบบ e-Export จะใช้เลขที่ใบขนสินค้ำขำออกในกำร

ส่งข้อมูล เมื่อได้เลขที่ใบก�ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำแล้ว จึง

ท�ำกำรขนย้ำยสินค้ำไปยังท่ำเรือ หรือด่ำนศุลกำกร หรือ

สนำมบินที่ส่งออก 



ทั้งนี้ ไม่ว่ำคุณจะวำงจ�ำหน่ำย

ในประเทศ หรือส่งออกต่ำงประเทศ 

ภำรกิจที่คุณต้องท�ำคือ จัดท�ำรำยงำน

ภำษีซื้อ รำยงำนภำษีขำย และรำยงำน

สินค้ำและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบกำร

ยื่นบบแสดงรำยกำรเสียภำษี เพรำะ

หลังจำกธุรกิจของคุณสร้ำงรำยได้ให้

พอกพูนขึ้นแล้ว ขั้นตอนส�ำคัญล�ำดับ

สุดท้ำยว่ำด้วยเรื่องภำษีคือ กำรยื่น

แบบแสดงรำยกำรเสียภำษี อันเป็น

หน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำย

• ภาษีเงินได้	 เมื่อมีรำยได้ 

กำรขำยน�ำ้มนัมะพร้ำวสกดัเยน็ ทัง้ขำย 

ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ 

คุณก็มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้ตำม

รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดำ หรือ

นิติบุคคล

• ภาษีหัก	ณ	 ที่จ่าย ในกำร

ผลิตน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น กำรบรรจุ  

กำรขนส่ง ฯลฯ ต้องมกีำรว่ำจ้ำงแรงงำน 

เข้ำมำเกี่ยวข้อง กระบวนกำรด้ำนภำษี

ที่ต้องด�ำเนินกำรคือ เมื่อคุณจ่ำยเงิน

เดือน ค่ำจ้ำง และสวัสดิกำรให้กับ

พนักงำน ลูกจ้ำง หรือคนงำน ต้องมี

กำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ทุกคร้ัง

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หำกคุณ

ต้องซื้อ/น�ำเข้ำวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุ 

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนกำร

ผลิตน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น รำคำที่

คุณซื้อมักบวกภำษีมูลค่ำเพิ่มมำแล้ว 

เท่ำกับว่ำคุณเป็นผู้เสียภำษีในส่วนนี้ 

และเมื่อถึงครำวที่จะต้องขำยผลผลิต

ของคุณบ้ำง กำรตั้งรำคำขำยอำจมี

กำรบวกภำษีมูลค่ำเพิ่มเข้ำไปได้ ซึ่ง

ลูกค้ำของคุณจะกลำยเป็นผู้เสียภำษี

นี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบ

ก�ากับภาษีหรือบิลเงินสด	 (กรณีคุณ

เป็นผู ้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษี

มูลค่ำเพิ่ม) ให้ลูกค้ำไว้เป็นหลักฐำน

ด้วย

ทั้งนี้  คุณสำมำรถยื่นแบบ

แสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีต ่อกรม

สรรพำกร ณ ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่

สำขำ ในเขตท้องที่  

ซึ่งนอกจำกกำรเสียภำษีให้

แก่ภำครัฐแล้ว คุณยังสำมำรถยื่น 

ลดหย่อนภำษีได ้อีกด้วย ถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจำกกำรเสียภำษี

อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมก�ำหนดเวลำที่

กรมสรรพำกรก�ำหนด

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
 ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็น
วิสำหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจรำยย่อย
ในอีกทำงหนึ่ง 

 ตดิตำมได้ท่ี ‘คูมื่อภำษีส�ำหรบั 
วิสำหกิจชุมชน’

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงกำรคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

 คณะ ทำ�ง�น  โครงก�ร คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง 

ภ�ค 7 ประกอบ ด้วย จังหวัด 

นครปฐม ก�ญจนบุรี เพชรบุรี ร�ชบุรี 

สมุทรส�คร สมุทรสงคร�ม สุพรรณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ	‘คลินิก	ภาษี	กระทรวง	การ	คลัง’		

ก�าเนดิ	ข้ึน	ตาม	วตัถปุระสงค	์การ	ให	้ความ	

รู้	เรื่อง	ภาษี	แก่	ประชาชน	อย่าง	ครบ	ถ้วน	

โดย	รวม	ถึง	เป็น	นวัตกรรม	การ	ให้	บริการ	

ดา้น	ภาษ	ีใน	รปู	แบบ	ใหม	่ของ	3	กรม	ภาษ	ี

ได้แก่	 กรม	สรรพากร	 กรม	สรรพสามิต	

กรม	ศลุกากร	โดย	มุง่	เน้น	ให	้บรกิาร	ณ	จดุ	

เดียว	เพื่อ	เป็น	ทาง	เลือก	ใหม่	ใน	การ	เข้า	

ถึง	บริการ	ของ	ภาค	รัฐ	ซึ่ง	กลุ่ม	เป้า	หมาย 

	หลัก	ของ	โครงการ	 คือ	 ผู้	ประกอบ	การ	

ราย	ใหม่	และ	ผู้	ประกอบ	การ	SMEs	โดย	

ทั่วไป


