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‘กระจูด’ เป็นพืชตระกูลกก ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นวัตถุดิบส�ำคัญ

ในกำรสร้ำงสรรค์เครื่องจักสำนอันทรงคุณค่ำ ทั้งควำม

สวยงำมและประโยชน์ใช้สอย จำกเส้นกระจูดที่เล็กและ

เหนียว กลำยเป็นเสื่อกระจูด แปรรูปเป็นของใช้ของตกแต่งได้หลำกหลำย 

จนกระทั่งทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์กระจูดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นได้กลำยเป็น 

ที่ต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์กระจูดจึงไม่เพียงสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว

และชุมชนเท่ำนั้น แต่ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกกระจูด ยังเป็น

ก�ำลังส�ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ให้ประเทศด้วยกำรเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง 

อีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์กระจูด

ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคล วิสำหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร

จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (หำกมีรำยได้จำกกำรขำยเกิน 1.8 ล้ำนบำทต่อปี)

ออกใบก�ำกับภำษี 

(กรณีจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

จัดท�ำรำยงำนภำษี  

(กรณีจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีกำรส่งออก

ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ ขอยกเว้นภำษี

ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 (กรณีจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

จัดท�ำรำยงำนภำษี

ยื่นแบบฯ และเสียภำษี



การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

	 •	 บุคคลไม่น้อยกว่า	 7	คน	และไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันยื่นค�าขอ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

	 •	 รูปแบบ	 ห้างหุ ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล	
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 บริษัทจ�ากัด	 หรือบริษัท
มหาชนจ�ากัด

	 •	 ภาษีสรรพากรท่ีเกี่ยวข้อง	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 อากรแสตมป์	 (วิสาหกิจ
ชุมชนจะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง	 ขึ้นอยู่กับรูปแบบและธุรกรรมของ
วิสาหกิจชุมชนนั้นๆ)

‘กระจูด’ ภูมิปัญญำสร้ำงรำยได้

 จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ‘กระจูด’ อำจเป็นเพียงอำชีพเสริมของเกษตรกรในภำคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่

มีสภำพภูมิอำกำศเหมำะสมส�ำหรับกำรเติบโตของพืชตระกูลกก แต่กำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชนในหลำยพื้นที่ได้

ประสบควำมส�ำเร็จจนสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกระจูดให้กลำยเป็นสินค้ำที่มีชื่อเสียงติดอันดับ OTOP 5 ดำว และ

สำมำรถส่งออกไปท�ำตลำดยังต่ำงประเทศได้ 

 แต่ก่อนที่จะเดินทำงไปถึงขั้นนั้น ก้ำวแรกที่จะท�ำให้ธุรกิจนี้เข้มแข็งก็คือ กำรเรียนรู้ระบบภำษีซึ่งนอกจำกจะช่วยให้

มีเงินจำกภำษีไปพัฒนำประเทศแล้ว ธุรกิจของคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกภำครัฐอีกด้วย 

 
 กอนเร่ิมถกัทอ 
 หากจะผลติสินคาจากกระจูด ไมวาจะเปนเสื่อ กระเปา หมวก ของใช หรือของตกแตงอื่นๆ ดวย
การรวมกลุมกันในชุมชนในลักษณะของ
ชุมชนทีส่ํานักงานเกษตรอาํเภอหรือเขต
จากน้ันตองขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร
มีรายไดจากการขายเกิน 1.8 ลานบาทตอป หรือหากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจด
ทะเบียน เพ่ือตอยอดสูการนําเขา-
ของการวางรากฐานที่ม่ันคงใหกับธุรกิจของคุณแลว
 
ลอมกรอบ1 

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 บุคคลไมนอยกวา 7 คน และไมอยูในครอบครัวเดียวกันย่ืนคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรม

สงเสริมการเกษตร 
 รูปแบบ หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวน

จํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
 ภาษีสรรพากรท่ีเก่ียวของ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ อากรแสตมป (วิสาหกิจชุมชนจะตองเสียภาษีประเภทใดบาง ขึ้นอยูกับรูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นๆ) 

 
 
 ทอกระจูด สรางช่ือสรางรายได
 หลังจากจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชนและมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเรียบรอยแลว ก็ถึงเวลาที่
แดด ยอมส ีและสานข้ึนรูป ซ่ึงเปนศลิปะและภูมิปญญาทองถิ่นของแตละชุมชน 
 เม่ือสิ้นสุดกระบวนการผลติ กาวตอไปคือการจัดจําหนายเพ่ือรับผลตอบแทนเปนรายได ซ่ึงใน
ข้ันตอนน้ี คุณมีภารกิจสาํคญัคอื การจัดทํา
รายไดและรายจาย โดยการลงรายการน้ันใหลงภายใน 
การชาํระภาษีเงินได ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพ่ิม
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตกระจูด 
 

 
 

จากกระจูด ไมวาจะเปนเสื่อ กระเปา หมวก ของใช หรือของตกแตงอื่นๆ ดวย
รรวมกลุมกันในชุมชนในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน สิ่งแรกที่คุณตองทาํคอืการจดทะเบียนวิสาหกิจ

ทีส่ํานักงานเกษตรอาํเภอหรือเขต พรอมกันน้ี ควรจดทะเบียน OTOP กับสาํนักพัฒนาชุมชน
ขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากร

ลานบาทตอป หรือหากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจด
-สงออก กส็ามารถจดทะเบียนได) เพียงเทาน้ี คุณกก็าวผานข้ันแรก

ของการวางรากฐานที่ม่ันคงใหกับธุรกิจของคุณแลว 

ถักทอเรื่องนารู 

คน และไมอยูในครอบครัวเดียวกันย่ืนคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรม

หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

ภาษีสรรพากรท่ีเก่ียวของ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
มชนจะตองเสียภาษีประเภทใดบาง ขึ้นอยูกับรูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจ

สรางช่ือสรางรายได 
หลังจากจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชนและมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน

ก็ถึงเวลาที่คุณจะเขาสูกระบวนการผลติซ่ึงเร่ิมตั้งแตการนํากระจูดมาตาก
ซ่ึงเปนศลิปะและภูมิปญญาทองถิ่นของแตละชุมชน  

การผลติ กาวตอไปคือการจัดจําหนายเพ่ือรับผลตอบแทนเปนรายได ซ่ึงใน
การจัดทํารายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวตัถุดิบ

โดยการลงรายการน้ันใหลงภายใน 3 วันทาํการนับแตวันที่จําหนาย
ภาษีเงินได ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพ่ิม 

จากกระจูด ไมวาจะเปนเสื่อ กระเปา หมวก ของใช หรือของตกแตงอื่นๆ ดวย
การจดทะเบียนวิสาหกิจ

กับสาํนักพัฒนาชุมชนดวย 
ของกรมสรรพากร (กรณี

ลานบาทตอป หรือหากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจด
เพียงเทาน้ี คุณกก็าวผานข้ันแรก

คน และไมอยูในครอบครัวเดียวกันย่ืนคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรม

หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวน

ภาษีสรรพากรท่ีเก่ียวของ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
มชนจะตองเสียภาษีประเภทใดบาง ขึ้นอยูกับรูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจ

หลังจากจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชนและมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน
เร่ิมตั้งแตการนํากระจูดมาตาก

การผลติ กาวตอไปคือการจัดจําหนายเพ่ือรับผลตอบแทนเปนรายได ซ่ึงใน
รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวตัถุดิบ และรายงานแสดง

วันทาํการนับแตวันที่จําหนาย เพ่ือใชสาํหรับ

เรื่องน่ำรู้
ถักทอ

ก่อนเริ่มถักทอ

 หำกจะผลิตสินค้ำจำกกระจูด ไม่ว่ำจะเป็นเสื่อ กระเป๋ำ 

หมวก ของใช้ หรือของตกแต่งอื่นๆ ด้วยกำรรวมกลุ ่มกัน 

ในชุมชนในลักษณะของวิสำหกิจชุมชน สิ่งแรกที่คุณต้องท�ำคือกำร 

จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนที่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอหรือเขต 

พร้อมกันนี้ ควรจดทะเบียน OTOP กับส�ำนักพัฒนำชุมชนด้วย 

จำกนั้นต้องขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร รวมถึงจดทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่มของกรมสรรพำกร (กรณีมีรำยได้จำกกำรขำยเกิน  

1.8 ล้ำนบำทต่อปี หรือหำกรำยได้ไม่เกินน้ีแต่ต้องกำรเป็น 

ผู้ประกอบกำรจดทะเบียน เพื่อต่อยอดสู่กำรน�ำเข้ำ-ส่งออก ก็

สำมำรถจดทะเบียนได้) เพียงเท่ำนี้ คุณก็ก้ำวผ่ำนขั้นแรกของกำร

วำงรำกฐำนที่มั่นคงให้กับธุรกิจของคุณแล้ว



ทอกระจูด สร้ำงชื่อสร้ำงรำยได้

 หลังจำกจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและมีเลข 

ประจ�ำตวัผูเ้สียภำษอีำกร รวมถงึจดทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ 

เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลำที่คุณจะเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตซึ่ง

เริ่มตั้งแต่กำรน�ำกระจูดมำตำกแดด ย้อมสี และสำนขึ้นรูป 

ซึ่งเป็นศิลปะและภูมิปัญญำท้องถิ่นของแต่ละชุมชน 

 เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรผลิต ก้ำวต่อไปคือกำรจัด 

จ�ำหน่ำยเพ่ือรับผลตอบแทนเป็นรำยได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้  

คณุมภีำรกจิส�ำคญัคอื กำรจดัท�ำรำยงำนภำษขีำย รำยงำน 

สินค้ำและวัตถุดิบ และรำยงำนแสดงรำยได้และรำยจ่ำย 

โดยกำรลงรำยกำรน้ันให้ลงภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่ 

วันที่จ�ำหน่ำย เพื่อใช้ส�ำหรับกำรช�ำระภำษีเงินได้ ภำษี 

เงินได้หัก ณ ที่จ่ำย และภำษีมูลค่ำเพิ่ม

 ทั้งนี้  คุณสำมำรถยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อ 

เสียภำษีต่อกรมสรรพำกร ณ ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่

สำขำ ในเขตท้องที่  

 ซึ่งนอกจำกกำรเสียภำษีให้แก่ภำครัฐแล้ว คุณยัง

สำมำรถยื่นลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์

ส่วนหน่ึงจำกกำรเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมก�ำหนด

เวลำที่กรมสรรพำกรก�ำหนด

	 •	ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด	 คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ
ธุรกิจ	คือ	บุคคลธรรมดา	หรือนิติบุคคล

	 •	ภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ในการตากแดด	 ย้อมสี	 สาน
ขึ้นรูป	 หรือขั้นตอนอื่นๆ	 ของการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด	 ฯลฯ	 ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง	
กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการคือ	 เมื่อคุณจ่าย
เงินเดือน	ค่าจ้าง	และสวัสดิการให้กับพนักงาน	ลูกจ้าง	
หรือคนงาน	ต้องมีการหักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่าย	ทุกครั้ง

	 •	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ	 รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต	 ราคา
ที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว	 เท่ากับว่าคุณ
เป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้	 และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขาย
ผลิตภัณฑ์จากกระจูดของคุณบ้าง	 การตั้งราคาขาย
อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้	 ซึ่งลูกค้าของ
คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน	 แต่ที่ส�าคัญคือคุณ
ต้องออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็น
หลักฐานด้วย

เรื่องน่ำรู้
ถักทอ



ส่งออก ‘กระจูด’ เจำะตลำดต่ำงประเทศ

 เสน่ห์ของเสื่อกระจูดและผลิตภัณฑ์จำกกระจูด ไม่เพียงแต่ถูกใจชำวไทย

เท่ำนั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทยที่สำมำรถดึงดูดเม็ดเงิน

จำกกระเป๋ำของชำวต่ำงชำติได้อีกด้วย ผู้ประกอบกำรในธุรกิจนี้หลำยรำยจึงเริ่มส่ง

ผลิตภัณฑ์จำกกระจูดไปท�ำตลำดนอกประเทศ

สถิติกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก ‘ผลิตภัณฑ์กระจูด’

ปี ประเภท มูลค่ำกำรส่งออก (ล้ำนบำท) 

2553 กำรส่งออก 551,753.33 

2554 กำรส่งออก 57,270.00 

2555 กำรส่งออก 15,008.10 

รวมทั้งหมด 624,031.43 

 และกำรเป็นผู้ประกอบกำรส่งออกก็แค่เริ่มต้นง่ำยๆ ด้วยกำรลงทะเบียนขอ

เป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรแบบ Paperless ก็สำมำรถเข้ำสู่พิธีกำรส่งออกสินค้ำได้

เลย (อ๊ะๆ อย่ำลืมนะว่ำก่อนจะลงทะเบียน Paperless คุณต้องเป็นผู้ประกอบกำร

จดทะเบียน นั่นคือ ผ่ำนกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มมำแล้ว) แต่ที่ส�ำคัญต้องไม่

ลืมจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ รำยงำนภำษีขำย รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ และยื่นแบบ

แสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีเงินได้ 

เรื่องน่ำรู้
ถักทอ

กรณีเกิดการน�าเข้า

	 ผลิตภัณฑ์จากกระจูดถือเป็นภูมิปัญญา
ของท้องถิน่ไทย	วตัถุดบิหลกัจงึหาได้ในประเทศ
	 แต ่หากคุณคิดจะน�าเข ้าวัตถุดิบบาง
ชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าจาก	
‘กระจูด’	ของคุณ	เช่น	สีย้อม	ด้าย	หรืออื่นๆ	ก็
สามารถท�าได้	 เพยีงแต่คณุต้องเป็นผูป้ระกอบการ
จดทะเบียน	(จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว)	

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

กระจูด 1401.90.00 30%

เสื่อกระจูด 4601.99.10 30%

เครื่องจักสำน 4602.19.00 30%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่		  
http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

	 รวมทั้งคุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ	และรายงานสินค้า
และวัตถุดิบเพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า
เพิ่มต่อไปด้วย

ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ	 Paperless	
และเข้าสู่พิธีการน�าเข้า	 โดยต้องศึกษาพิกัดศุลกากรของสินค้า
ที่จะน�าเข้าให้ดีเพราะต้องน�ามาค�านวณภาษีที่คุณต้องจ่ายก่อน
น�าสินค้าเข้าประเทศ



สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของ ‘ผลิตภัณฑ์กระจูด’ 

 หำกคุณท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย ‘ผลิตภัณฑ์กระจูด’ ในฐำนะวิสำหกิจ

ชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำไม่เกิน 1.8 ล้ำนบำทต่อปี 

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกรมสรรพำกรโดยยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

 นอกจำกนี้ กรมสรรพำกรยังมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของคุณใน

ฐำนะที่เป็นผู้ประกอบกำร SMEs โดยกำรลดอัตรำภำษี หักค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อม

ในอัตรำเร่ง และกำรคิดรำยจ่ำยที่หักได้มำกกว่ำ 1 เท่ำ และในกรณีที่คุณส่งออก

ผลิตภัณฑ์จำกกระจูดไปจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับกำรชดเชยค่ำ

ภำษีอำกรอีกด้วย

	 สิทธิประโยชน์ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนนั้น	
กรมสรรพากรมีก�าหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
วิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลส�าหรับรายได้ไม่
เกิน	 1.8	 ล้านบาทต่อปี	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	
2552	–	31	ธันวาคม	2556	เท่านั้น

เรื่องน่ำรู้
ถักทอ



“คนไทยที่ดีต้องเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
	 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ	 เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

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

ภ�ค 9 ประกอบ ด้วย จังหวัด สงขล� พัทลุง 

ปัตต�นี นร�ธิว�ส ยะล� ตรัง สตูล

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ข้ึน ตำม วตัถปุระสงค ์กำร ให ้ควำม 

รู้ เรื่อง ภำษี แก่ ประชำชน อย่ำง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม กำร ให้ บริกำร 

ดำ้น ภำษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภำษ ี

ได้แก่ กรม สรรพำกร กรม สรรพสำมิต 

กรม ศลุกำกร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิำร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทำง เลือก ใหม่ ใน กำร เข้ำ 

ถึง บริกำร ของ ภำค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้ำ หมำย 

 หลัก ของ โครงกำร คือ ผู้ ประกอบ กำร 

รำย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ กำร SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


