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เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

หั

ตถกรรม ‘จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก’ เป็นผลิตภัณฑ์สานไม้ไผ่
ล้อมรอบภาชนะเซรามิกหรือเครื่องแก้วต่างๆ ผู้ผลิตต้องมี
ความรู้ในงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตสูง
เพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียด พิถีพิถัน และสวยงาม ผู้ประกอบการธุรกิจ
ประเภทนี้นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่แสดง
ถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
‘ภาษี’ เพื่อให้ธุรกิจจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกด�ำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ลงทะเบียน Paperless
ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิต

ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า

ยื่นขอยกเว้นภาษี

ช�ำระภาษีสรรพสามิต

แจ้งวันและเวลาท�ำการผลิต

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ำรายงานภาษี

แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน

ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

ยื่นแบบรายการและช�ำระภาษี

ออกใบก�ำกับภาษี

จัดท�ำรายงานภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

(ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได / ภาษีมูลคาเพิ่ม

ภาษีมูลคาเพิ่ม
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กกก



VAT






ก









กก
ก

กกก
ก

กก


ก







เริ่มต้นการจักสาน
ลวดลายที่ นิ ย มน� ำ มาจั ก สานในงานหุ ้ ม เซรามิ ก นี้ มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีที่มาจากลายผ้าซิ่น ลายผ้าทอ
และลายไทยต่างๆ งานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกสามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายลักษณะ เช่น เครื่องประดับ
ตกแต่ง ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน หรือเป็นของที่ระลึก ของ
ขวัญ ของฝากแก่ญาติสนิทมิตรสหายทั่วไป
ซึ่งก่อนอื่นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องจักสานไม้ไผ่
หุ้มเซรามิกต้องยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรกับ
กรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ
ช�ำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นยื่นแบบค�ำขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30
วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
ส�ำหรับกรณีที่คุณขายสินค้า
ไม่ว่าจะประกอบ
กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับ
จากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่
ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบ
การจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�ำเข้าวัตถุดิบหรือ
ส่งออกเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ก็สามารถยื่นขอจด
ทะเบียนได้เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมเข้าสู่ธุรกิจเครื่อง
จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกแล้ว

ขยาย

ความ

ลายผาทอ และลายไทยตางๆ งานจักสานไมไผหุมเซรามิกสามารถนําไปใชประโยชนไดหลาก
ลักษณะ เชน เครื่องประดับตกแตง ของใชในชีวต
ิ ประจําวัน หรือเปนของที่ระลึก ของขวัญ ขอ
ญาติสนิทมิตรสหายทัว่ ไป
ซึ่งกอนอื่นผูประกอบการธุรกิจเครื่องจักสานไมไผหุมเซรามิกตองยื่นขอมีเลขประจําตัว
อากรกับกรมสรรพากร เพือ
่ ใชยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีตา งๆ ที่เกีย
่ วของ จา
แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มประกอบก
สําหรับกรณีที่คุณขายสินคา ไมวา จะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิตบ
ิ ุคคล
บุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มใิ ชนต
ิ ิบค
ุ คล หากคุณมีรายรับจากการขายสินคาเกินกวา 1.8
ตอป คุณมีหนาที่ตอ
 งยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิม
่
ทั้งนี้ หากรายไดไมเกินนี้แตตองการเปนผูป
 ระกอบการจดทะเบียน และ/หรือตองการจ
วัตถุดิบหรือสงออกเครื่องจักสานไมไผหุมเซรามิก ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดเชนกัน เพียง
พรอมเขาสูธ
 ุรกิจเครื่องจักสานไมไผหม
ุ เซรามิกแลว
................................................
 ภาษี ‘ผูผลิต’ จักสานไมไผหุมเซรามิก

ขั้นตอนการผลิตเครื่องจักสานไม้
ไผ่
ลอมกรอบ
หุ้มเซรามิก
ภาษี ‘ผูผ้ ลิต’ จักขยายความ
สานไม้ไผ่หมุ้ เซรามิก
ขั้นตอนการผลิตเครื่องจักสานไมไผหุมเซรามิก
1. เตรียมไม้ไผ่ส�ำหรับสาน โดยน�1.เตรี
ำไม้ยไผ่มไม
ที่ ไผสําหรับสาน โดยนําไมไผที่เตรียมไวมาแชน้ํากอนประมาณ 1 คืน เพื่อใหไมไผอ
่อามยาว
จดทะเบียนพาณิชย์ ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
การกรีดตอกโดยใชมีดผาไมไเมื
ผต
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ไม้ไผ่อ่อนนุ่ม จากนั้นท�ำการกรีดตอกโดยใช้มีด
คุณต้องยื่นจดทะเบี
ตองการ จากนั้นนําไปยอมสีตามแบบลวดลายที
่วางไวยนภาษีสรรพสามิต จากนั้นแจ้งวัน
ผ่าไม้ไผ่ตามยาว
3.ใชตอกยืนและตอกสานสีขาวในการสานขึ้นฐานภาชนะตามรูปเซรามิก เมื่อสานเสร็จแลวนําม
และเวลาท�ำการผลิต พร้อมแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน
ดวยกระดาษสีขาว กอนนํามาติดกับฐานเซรามิก
2. น�ำแผ่นตอกที่กรีดแล้วมาผ่าออกให้
เป็้นนลายดอกโดยใช
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ป
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5.เมื่อสานเสร็จแลว ตัเกี
ด่ย
ปลายตอกส
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เข็มเย็บผ้าขนาดต่างๆ กันมาใช้
ในการรีดเตอก
เมื่อนจัเพืด่อเตรี
มเอกสารต่
บร้ออเพืยให้
ยยื่นมส
ช�ำงระ
โดยน�ำเส้นไม้ไผ่สอดผ่านรูดังกล่าวแล้
วรูดฝา
ภาษี
รรพสามิ
ตภายในวั
15 อของเดื
อนถัดอจากเดื
อนยนภาษีม
เมื่อจดทะเบียนพาณิ
ชยสขอมี
เลขประจํ
าตัวผูเนสีทีย่ ภาษี
ากร และ/หรื
จดทะเบี
แลว คุณตอ
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แจงวันและเวลาทํ
ยาหม่อง จนได้ตอกกลมขนาดตามต้
องยื
งการ
ที่น�ำสิสนรรพสามิ
ค้าออกจ�
ำหน่า้นยโดยมี
หลักประกัานการผลิ
ให้ยตื่นพรณอมแจงราค
โรงงานอุตสาหกรรม จัดทําบัญชีและงบเดือนเพื่อแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ
จากนั้นน�ำไปย้อมสีตามแบบลวดลายที
่วางไว้อสินคา เมื่อส�จัำดนัเตรี
กงานสรรพสามิ
ในพื
ที่ทอี่สยให
ถานประกอบการตั
้งอยู่ ตภายใน
และยอดคงเหลื
ยมเอกสารตาตงๆ
เรีย้นบร
ยื่นชําระภาษีสรรพสามิ
ของเดื
อนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจําหนายโดยมีหลักประกัน ใหยื่น ณ สํานักงานสรรพสาม
3. ใช้ตอกยืนและตอกสานสี
ขาวในการสาน
ที่สถานประกอบการตั้งอยู
ขึ้นฐานภาชนะตามรูปเซรามิก เมื่อสานเสร็จ
ก/ก
แล้วน�ำมาทากาวติดด้วยกระดาษสีขาว ก่อน
น�ำมาติดกับฐานเซรามิก
4. สานขึ้ น ลายดอกโดยใช้ ต อกสี ที่ ย ้ อ มไว้
แล้ว ซึ่งวิธีการสานนั้นขึ้นอยู่กับลวดลายที่
ต้องการ เช่น ลายไทย ลายกนก ลายรูปหัวใจ
ฯลฯ
5.เมื่อสานเสร็จแล้ว ตัดปลายตอกส่วน
ที่ยื่นออกมา แล้วขัดรอบด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 0 จากนั้นเคลือบด้วยแลคเกอร์เพื่อความ
เงางาม หรือรมควันเพื่อป้องกันเชื้อรา แล้ว
ทัง้ นี้ ความเกีย่ วข้องกับ ‘ภาษีสรรพสามิต’ ของกิจการ
บรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งขาย
เครื่องจักสานหุ้มเซรามิก ไม่ได้อยู่ที่ ‘เครื่องจักสาน’ แต่
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เกิดกับ ‘เซรามิก’ หรือ ‘เครือ่ งแก้ว’ ทีค่ ณ
ุ น�ำมาใช้ตา่ งหาก

ขยาย

ความ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว และเครื่ อ งแก้ ว
คื อ แก้ ว ที่ มี ส ่ ว นประกอบของตะกั่ ว
(แก้วเลดคริสตัล) ใช้ท�ำเครื่องประดับ
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งทั่วไป รวมถึง
เครื่องใช้ที่ต้องการความสวยงาม เช่น
ลูกปัด แจกัน นาฬิกา แก้ว เป็นต้น
ประเภทของแก้วเลดคริสตัล แบ่งออก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่
• แก้วอ่อน (Soda Lime) มีโซดา
และหิ น ปู น เป็ น องค์ ป ระกอบร่ ว มกั บ
ทราย มีทรายแก้ว 71-75% โซดา 1216% และสารประกอบอื่นๆ แก้วชนิดนี้
เป็นแก้วที่ใช้เป็นขวด กระปุก ขวดน�้ำดื่ม
หรือบานกระจกประตูหน้าต่าง
• แก้วคริสตัล (Lead Glass)
ประกอบด้วยทรายแก้ว 54-65% ออกไซด์
ของตะกั่ว 18-38% โซดา 13-15% แก้ว

ชนิ ด นี้ มี ค ่ า ดั ช นี หั ก เหแสงสู ง ส่ อ ง
ประกายแวววาว จึงน�ำมาใช้เป็นภาชนะ
สวยงามบนโต๊ะอาหาร แจกัน แก้วน�้ำ
และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ
• แก้วบอรอซิลเิ คต (Borosilicate)
เป็ น แก้ ว ที่ มี โ บริ ก ออกไซด์ เ ป็ น องค์
ประกอบ มีทรายแก้ว 70-80% โบริก
ออกไซด์ 7-13% และอลูมิเนียมออกไซด์
2-7% มีความทนทานต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมี และการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ จึงเป็น แก้วที่ใ ช้กัน มากใน
อุตสาหกรรมเคมีและในห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ รวมทั้งเป็นหลอดและขวดบรรจุ
ยาในวงการเภสัชกรรม ใช้เป็นโคมแก้ว
ในหลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัวชนิด
ทนความร้อนที่ใช้ในเตาอบได้

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณน�ำเครื่องแก้วเหล่านี้ไปใช้เป็น
ทั้ ง นี้ คุ ณ สามารถยื่ น แบบแสดง
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า คุณสามารถขอยกเว้น รายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร ณ
ภาษีสรรพสามิตของเครื่องแก้วดังกล่าวได้ โดยต้อง
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่
• จัดท�ำบัญชีประจ�ำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้าหรือสิ่งของอื่น
• จัดท�ำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับแก้วเลดคริสตัลและ
แก้วคริสตัลอื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี และให้ยื่นงบเดือนดังกล่าว
ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
ส่วนขั้นตอนทางภาษีหลังจากที่คุณผลิตชิ้นงานเครื่องจักสาน
ไม้ไผ่หุ้มเซรามิกอออกมาวางจ�ำหน่ายสร้างรายได้แล้ว ภารกิจส�ำคัญ
ของคุณคือการจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่ม (กรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) การช�ำระภาษี
เงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ขยาย

ความ

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซ
รามิกทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจ�ำหน่ายเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซ
รามิกต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น พนักงานขาย กระบวนการด้านภาษีที่
ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ
ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุก
ครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า ผู้ประกอบการอาจมีการ
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน
แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็น
หลักฐานด้วย
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีข่ ายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย
หักด้วย ภาษีซื้อ

ภาษี ‘ผูน้ ำ� เข้า’ เครือ่ งแก้ว
• กรมสรรพสามิ ต ยื่ น แบบ
ธุ ร กิ จ ‘เครื่ อ งจั ก สานไม้ ไ ผ่ หุ ้ ม
เซรามิก’ นั้นถือเป็นงานศิลปะจาก รายการภาษีพร้อมช�ำระภาษีในเวลาที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่ได้มี ออกใบขนสินค้านั้น ตามกฎหมายว่า
การน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ประเภทนี้ แ บบ ด้วยศุลกากร
ส�ำเร็จรูป
• กรมศุลกากร ลงทะเบียนเป็น
แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายเช่น ผูผ้ า่ นพิธกี ารศุลกากรน�ำเข้าทางอิเล็กกันที่เลือกจะแตกต่าง ขอใช้วัตถุดิบ ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
บางอย่างจากต่างประเทศเพื่อสร้าง โดยลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น จาก
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตัวเอง ซึ่ง นั้นจึงด�ำเนินการตาม พิธีการน�ำเข้า
หากคุ ณ ต้ อ งการน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ เช่ น ทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรหรือช่อง
กัน นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์ ทางที่น�ำเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทาง
การขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร เรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ โดย
และจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แล้ ว ต้ อ งศึ ก ษาพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรสิ น ค้ า
คุณยังต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนกับ ที่ คุ ณ จะน� ำ เข้ า ให้ ดี เพื่ อ ประโยชน์
หน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นผู้น�ำ ในการค�ำนวณภาษีอากรขาเข้า เช่น
เข้าเครื่องแก้วที่ถูกต้อง
พิกัดอัตราศุลกากรเครื่องแก้ว เซรามิก

แลคเกอร์ สีย้อม หรืออื่นๆ เป็นต้น
และจะต้ อ ง จั ด ท� ำ รายงานภาษี ซื้ อ
และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ
ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

รายการ
หัตถกรรมจักสานไม่ไผ่หุ้มเซรามิก

พิกัดศุลกากร
6914.90.00

อัตราอากรขาเข้า
30%

ไม้ไผ่ (จะผ่า เลื่อยตามยาว ฟอก ขัด
1401.10.00
ยกเว้นอากร
หรือไม่ก็ตาม)
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
6914.10.00
30%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

ภาษี ‘ผูส้ ง่ ออก’ เครือ่ งจักสานไม้ไผ่หมุ้ เซรามิก
หากคุณเป็นผู้ประกอบการ
ผลิต และ/หรือน�ำเข้าสินค้าหรือ
วัตถุดิบเพื่อท�ำธุรกิจอยู่แล้ว แสดง
ว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้อง
ต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และ
ผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดัง
นั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่
หากคุ ณ ไม่ เ คยน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ใดๆ
ต้องท�ำการ ลงทะเบียน Paperless
กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการยื่ น แบบแสดง
รายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และคุณ
ยังอาจยื่นขอยกเว้น คืนภาษี หรือ
ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ส�ำหรับ
สินค้าส่งออกประเภทเครื่องแก้วได้
ด้วย

ขยาย

ความ
พิ กั ด อั ต ร า ภ า ษี ส ร ร พ
สามิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแก้ ว
คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ของราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ในกรณี
ที่ผู้ประกอบการน�ำเข้าเครื่องแก้ว
เข้ า มาในประเทศ หลั ง จากยื่ น
จดทะเบี ย นภาษี ส รรพสามิ ต แล้ ว
สามารถช�ำระภาษีได้ที่ด่านศุลกากร
ที่น�ำเข้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรม
ศุลกากรท�ำหน้าที่จัดเก็บภาษีแทน
กรมสรรพสามิต

ซึ่ ง ก่ อ นท� ำ การส่ ง ออกจะ
ต้องผ่าน ขั้นตอนพิธีการส่งออก
สินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง
จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกัน ‘เสียภาษี’ เพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภ าษีกระทรวงการคลัง’
กำ�เนิดข นึ้ ต ามวตั ถุประสงค์ การให้ค วาม
รู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการ
ด้านภาษีใ นรปู แ บบใหม่ข อง 3 กรมภาษี
ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
กรมศลุ กากร โดยมงุ่ เน้นใ ห้บ ริการ ณ จุด
เดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้า
ถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการ คือ ผู้ประกอบการ
รายใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs โดย
ทั่วไป
จัดทำ�ความรู้โดย
คณะทำ�งานโครงการคลินิกภ าษี กระทรวงการคลัง
ภาค 2 ประกอบด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปราการ สระแก้ว นครนายก

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

กระทรวง
การคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://taxclinic.mof.go.th

