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กจิการโรงสข้ีาว



ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ซึ่งการจะก้าวขึ้นมา

ยืนในจุดนี้ได้น้ัน นอกเหนือจากความสามารถของชาวนาไทยแล้ว 

ธุรกิจ ‘โรงสีข้าว’ ยังเป็นกระดูกสันหลังส�าคัญที่ท�าให้ไทยประสบ

ความส�าเร็จในการเป็นครัวโลก 

 ดังนั้น หากคุณต้องการเข้าสู่วงการโรงสีข้าว หรืออยู่ในธุรกิจนี้และ

ต้องการให้โรงสีข้าวของคุณเติบโตอย่างเข้มแข็งมากขึ้น อย่าลืมให้ความส�าคัญ

กับองค์ประกอบเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘ภาษี’ ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจของคุณยั่งยืนและยัง

ช่วยพัฒนาประเทศอีกด้วย

กิจการโรงสีข้าว

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์

ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ขออนุญาตประกอบกิจการค้าข้าว

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก)

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ช�าระอากรขาเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี



รู้รอบเรื่อง

โรงสี
การแบ่งขนาดโรงสีข้าว

การแบ่งขนาดโรงสีข้าว สามารถ
แบ่งได้ 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่
ดูแล ดังนี้

1.ก�าหนดจากก�าลังการผลิต (ตัน/
ชั่วโมง) หน่วยงานที่ดูแลคือ ส�านักรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์

2.ก�าหนดจากแรงม้าเครื่องจักร
รวม หน่วยงานที่ดูแลคือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ภาษี ‘โรงสีขาว’ กระดูกสันหลังของประเทศ 
 

 โรงสีขาวเปนธุรกิจทีส่รางรายไดไดหลายทาง โดยมีรายไดหลักมาจาก 
 การขายขาวเปลือก  
 ขายขาวสารบรรจุถุง  
 สงออกขาวสาร  
 การรับจางสีขาว  
 การเขารวมโครงการรับจํานําขาว  

นอกจากน้ี ยังมีรายไดทีเ่กี่ยวเน่ืองกับกิจการ ไดแก คาเชาโกดังหรือคลังสินคา การรับจาง
บรรทุกขนสง การขายผลพลอยไดจากการสีขาว และรายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ เปนตน  

ทั้งหมดน้ีลวนเกี่ยวของกบั ‘ภาษี’ ที่สอดแทรกอยูในการทําธุรกิจแตละข้ัน ซ่ึงคุณสามารถเรียนรู
และทําความเขาใจไดงายๆ ตามข้ันตอนตอไปน้ี 
 
 ต้ังตนธุรกิจ ‘โรงสีขาว’ 
 การเร่ิมตนธุรกิจโรงสีขาวมีข้ันตอนเบื้องตน ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 จดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ผูประกอบกิจการโรงสีขาวตองจด
พาณิชย) ภายใน 30 วัน นับแตวันทีเ่ร่ิมประกอบกิจการ ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุณจะเปนกิจการในฐานะบุคคล
ธรรมดา นิติบคุคล หรืออาจรวมกลุมเปนสหกรณก็ได  

ข้ันท่ี 2 ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน กับกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ข้ันท่ี 3 ขออนุญาตประกอบกิจการคาขาว กับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

 
ลอมกรอบ1 

การแบงขนาดโรงสีขาว 
การแบงขนาดโรงสีขาว สามารถแบงได 2 ลักษณะ ขึ้นอยูกับหนวยงานท่ีดูแล ดังนี้ 
1.กําหนดจากกําลังการผลิต (ตัน/ช่ัวโมง) หนวยงานท่ีดูแลคือ สํานักรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
2.กําหนดจากแรงมาเครื่องจักรรวม หนวยงานท่ีดูแลคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

ภำษี ‘โรงสีข้ำว’ กระดูกสันหลัง

ของประเทศ
 โรงสีข้าวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้หลายทาง โดยม ี

รายได้หลักมาจาก

 • การขายข้าวเปลือก  • ขายข้าวสารบรรจุถุง  

 • ส่งออกข้าวสาร • การรับจ้างสีข้าว  

 • การเข้าร่วมโครงการรับจ�าน�าข้าว 

 นอกจากนี้ ยังมีรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ได้แก่ ค่า

เช่าโกดังหรือคลังสินค้า การรับจ้างบรรทุกขนส่ง การขาย

ผลพลอยได้จากการสีข้าว และรายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ 

เป็นต้น 

 ทั้งหมดนี้ล้วนเก่ียวข้องกับ ‘ภาษี’ ที่สอดแทรกอยู่ใน

การท�าธุรกิจแต่ละขั้น ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และท�าความ

เข้าใจได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตั้งต้นธุรกิจ ‘โรงสีข้ำว’
 การเริ่มต้นธุรกิจโรงสีข้าวมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวต้องจดพาณิชย์) ภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นกิจการในฐานะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรืออาจรวมกลุ่ม

เป็นสหกรณ์ก็ได้ 

ขั้นที่ 2 ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขั้นที่ 3 ขออนุญาตประกอบกิจการค้าข้าว กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์



เมื่อคุณด�าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน

เรียบร้อยแล้ว อีกข้ันหน่ึงที่จะท�าให้

คุณมีธุรกิจโรงสีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ 

ของรัฐรวมถึงรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ได้อย่างสะดวกก็คือ 

• ขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษี

อากร กับกรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบ

การสามารถยื่นจดทะเบียนได้ 3 แบบ 

ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลไทย

และนิติบุคคลต่างประเทศ คณะบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล โดย

ยื่นจดตามหน่วยงานที่กรมสรรพากร

ก�าหนด

• จดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่ม 

ปกติหากผู้ประกอบการมีรายได้จาก

การขายสินค้าหรือบริการ เกินกว่า 

1.8 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้อง

ยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

เพื่อเป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียน 

(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้

ประกอบการจดทะเบียนได้)

แต่กรณีกิจการโรงสีข้าวนั้นคุณ

จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ยกเว้นกรณีน�าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิต

และส่งออก และเข้าร่วมโครงการรับ

จ�าน�าข้าวเปลือก) เว้นแต่คุณต้องการ

ขอจดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่มเพื่อ

ประโยชน์ในการน�าเข้า-ส่งออก หรือ

เพื่อสามารถน�าภาษีซื้อที่คุณต้องจ่าย

เมื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิต ก็สามารถ

ท�าได้เช่นกัน

เพียงเท่าน้ี ไม่ว่าคุณจะสีข้าว

เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ ส ่งออก  

หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ก็

สามารถท�าได้แล้ว

รู้รอบเรื่อง

โรงสี

โรงสีข้าวกับ ‘การน�าเข้า’

 หากธุรกิจโรงสีข้าวของคุณต้องเกี่ยวข้องกับการน�าเข้า หลังจากที่คุณมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 
และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถเริ่มขั้นตอนแรกของการน�าเข้ากับกรมศุลกากรได้เลย 
นั่นคือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งลงทะเบียน
เฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า โดยต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าขาเข้าให้ดี
เพื่อประโยชน์ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้า เช่น การน�าเข้าเครื่องจักร หรือการน�าเข้าข้าวเปลือก 

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ข้าวเปลือก 1006.10.00 2.75 บาท/กิโลกรัม

ข้าวกล้อง (ข้าวหอมมะลิไทย) 1006.20.10 2.75 บาท/กิโลกรัม

ข้าวหอม (ข้าวหอมมะลิไทย) 1006.30.40 2.75 บาท/กิโลกรัม

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

ทั้งนี้ คุณมีภารกิจส�าคัญคือการจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย



รู้รอบเรื่อง

โรงสี

 เมื่อผ่านขั้นตอนต้ังต้นธุรกิจโรง 

สีข้าว และติดต้ังเครื่องจักรเรียบร้อย

แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน

การผลิตหรือสีข ้าว เพื่อจ�าหน่าย

ข้าวสาร รวมทัง้รบัรูร้ายได้อืน่ๆ ทีอ่ยู่

ภายใต้ธรุกจิโรงส ีไม่ว่าจะเป็นกำรขำย 

ข้ำวเปลือก ขำยข้ำวสำรบรรจุถุง 

รับจ้ำงสีข้ำว เข้ำร่วมโครงกำรรับ

จ�ำน�ำข้ำว หรือให้เช่ำโกดัง รับจ้ำง

บรรทุกขนส่ง ตลอดจนกำรขำย

ผลพลอยได้จำกกำรสีข้ำว 

 ส่วนขั้นตอนทางภาษีจะเกิดขึ้น

เมื่อคุณมีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจ 

ซึ่ งคุณมีหน ้าที่ต ้องจัดท�ารายงาน 

ภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย และ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีคุณ

เป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม) เพื่อประกอบการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ 

คุณสามารถบรรเทาภาระภาษีได้ด้วย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

 โดยเมื่อมีรายได้จากกิจการโรง 

สีข้าว ไม่ว่าจะเป็นการขายข้าวเปลือก 

ขายข้าวสารบรรจุถุง รับจ้างสีข้าว เข้า

ร่วมโครงการรับจ�าน�าข้าว หรือให้เช่า

โกดัง รับจ้างบรรทุกขนส่ง ตลอดจน

การขายผลพลอยได้อ่ืนๆ คุณจะมี

ความเกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆ ดังนี้

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จาก

กิจการโรงสีข้าว คุณก็มีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ 

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใน

กระบวนผลิตของกิจการโรงสีข้าว หรือ

ขั้นตอนอื่นๆ คุณต้องมีการว่าจ้าง

แรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการ

ด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการคือ เมื่อคุณ

จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้

กับพนกังาน ลูกจ้าง หรือคนงาน คณุต้อง

มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้อง

ซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 

ที่เก่ียวกับกระบวนการผลิตของกิจการ

โรงสีข้าว ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้

เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่

จะต้องขายผลผลิตจากโรงสีข้าวของ

คุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการ

บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซ่ึงลูกค้า

ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน 

แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้องออกใบก�ากับ

ภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลัก

ฐานด้วย

 (ส� าหรับผู ้ประกอบการ ท่ีขาย

สินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน

บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี

มูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษีท่ีต้องเสีย

จาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ)

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับโรงสี

 • กรณีสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร แล้วจ�าหน่ายในประเทศ: ยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิ่ม

 • กรณีเข้าร่วมโครงการรับจ�าน�า รับจ้างสี: ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • กรณีเข้าร่วมโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก รายได้จากการรับฝาก
เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เปลี่ยนข้ำวเป็นเงิน



ทั้งน้ี คุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อ 

เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่

สาขา ในเขตท้องที่  

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยัง

สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์

ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนด

เวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

ภำษี ‘โรงสีข้ำว’ 

เบื้องหลังควำมส�ำเร็จระดับโลก

 ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะผู ้ส ่งออกข้าว

รายใหญ่ของโลก ซึง่เบ้ืองหลงัทีส่�าคญัคอืธุรกิจ ‘โรงสีข้าว’ 

นั่นเอง และเมื่อจะส่งออกข้าว คุณต้องด�าเนินการ

เหมือนขั้นตอนการน�าเข้า โดยเฉพาะต้องเป็นผู้ประกอบ

การจดทะเบียน (ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่

ต้องลงทะเบียน Paperless หากเคยท�าการลงทะเบียน

แล้ว (หากยังไม่เคยลงทะเบียน Paperless คุณต้องลง

ทะเบียนก่อน) 

แล้วจึงเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้า การผ่านพิธีการ

ใบขนสินค้าขาออกในระบบ e-Export ซึ่งจะต้องมีการ

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้า

และวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

มูลค่าเพิ่ม และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ด้วย

ทั้งนี้ ข้าวเป็นสินค้าควบคุมการส่งออก ต้องมีใบอนุญาต

และ/หรือหนังสือรับรองการส่งออกจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (กระทรวงพาณิชย์) 

ซ่ึงมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้ข้าวเจ้า และ

ข้าวเหนียว ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร 

ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และร�า เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต 

ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่

ท�าจากข้าวทุกชนิด)

รู้รอบเรื่อง

โรงสี
ภาษีซื้อและภาษีขายในธุรกิจส่งออกข้าว

 กจิการโรงสีท่ีเป็นผู้ส่งออกข้าว ต้องจดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องจดก่อนเริ่มประกอบ
กิจการ เพื่อประโยชน์ในการขอคืนภาษีซื้อ

  ในการค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ค�านวณ
จาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ ในแต่ละเดือนภาษี 

 • ภาษีขาย: กรณีส่งออก เมื่อออกใบขนสินค้า 
มาตรา 78(4) ให้ถือ Invoice เป็นใบก�ากับภาษี

 • ภาษีซ้ือ: ภาษีท่ีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากโรงสี ซ่ึงภาษีซ้ือส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ือง
กับการส่งออก เช่น ค่ารับจ้างของตัวแทนด�าเนิน
การส่งออก (Shipping) ค่าบรรจุภัณฑ์ สามารถ
น�ามาหักในการค�านวณภาษี และขอคืนภาษีได้ แต่
ต้องเข้าเงื่อนไขมาตรา 77/1 (18) 

 โดยหากมีภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย ภาษีที่ 
เหลือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบฯ โดยอาจ
ขอคืนเงินสด หรือขอคืนเครดิตยกยอดไปใช้ใน
เดือนภาษีถัดไป



ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกัน ‘เสียภำษี’ เพื่อพัฒนำประเทศ”

รู้รอบเรื่อง

โรงสี
เมื่อ ‘โรงสีข้ำว’ มีภำษีธุรกิจเฉพำะ 

 ในบางครัง้โรงสข้ีาวอาจมรีายได้อืน่ๆ เช่น รายได้ 

ดอกเบี้ยรับ ซึ่งมาจากการให้กู้ยืมเป็นครั้งคราว แต่ไม่ได้

เป็นการประกอบกิจการกู้ยืมอย่างจริงจัง ในกรณีนี้ต้อง

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3

 นอกจากนี้ หากคุณเป็นกิจการโรงสีข้าวที่มีการ

ท�าตราสาร เช่น ท�าสัญญาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมโรงสีข้าว 

การให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ คุณ

มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ด้วย

ตัวอย่างอัตราอากรแสตมป์

       อากรแสตมป์ส�าหรับโรงสีข้าว ยกตัวอย่าง
เช่น สัญญาจ้าง จ�านวนเงินทุก 1,000 บาท ติด
อากรแสตมป์ 1 บาท 

       กรณีอื่นๆ ดูรายละเอียดตามบัญชีอัตรา
อากรแสตมป์



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 3 ประกอบ ด้วย จังหวัด นครร�ชสีม� 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร 

อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ

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


