ล�ำไยอบแห้ง

Tax
Clinic

http://taxclinic.mof.go.th

ลำ�ไยอบแห้ง

ป

ฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘ล�ำไยอบแห้ง’ เป็นหนึ่งในบรรดาของฝาก
ยอดฮิ ต ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งซื้ อ ติ ด ไม้ ติ ด มื อ กลั บ บ้ า นจาก
จ.เชียงใหม่ และ จ.ล�ำพูน แหล่งล�ำไยอบแห้งขึ้นชื่อที่สุดของ
เมืองไทย นับเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการในแถบนั้นต่างให้ความสนใจ
อยู่ไม่น้อย นอกจากการจ�ำหน่ายในประเทศแล้ว ยังสามารถกระจาย
สินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย และแน่นอน... เรื่องภาษียัง
เป็นหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการล�ำไยอบแห้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการ
เสียภาษีอย่างถูกต้อง
การน�ำเข้า

การผลิต

จ�ำหน่าย

การส่งออก

จดทะเบียนธุรกิจ: สหกรณ์ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะเข้าหลักเกณฑ์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) กับกรมสรรพากร
ลงทะเบียน Paperless
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้าสินค้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นค�ำขอยกเว้นและคืนภาษี
ยื่นค�ำขอคืนภาษี
ยื่นค�ำขอยกเว้นและคืนภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับ
การยกเว้นภาษี)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ยื่นค�ำขออนุญาตบรรจุจากกรมศุลกากร
การเก็บรักษาบัญชี รายงานและ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกใบก�ำกับการขนย้ายจากกรมศุลกากร
เอกสาร
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
การเก็บรักษาบัญชี รายงานและเอกสาร
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
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ของกินเล่นแบบไทย...
‘ล�ำไยอบแห้ง’

  

กกก
ผลิตภัณฑ์ล�ำไยอบแห้ง มีแหล่งผลิตในพื้นที่

จ.เชียงใหม่ และ จ.ล�ำพูน เป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้าง
ในพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือ โรงงานผลิตล�ำไย
VAT

อบแห้ ง จะซื้ อ ผลผลิ ต จากเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ล� ำ ไย
มาท�ำการอบแห้งและจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งลูกค้า

ที่เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงการส่งออก
ไปต่างประเทศ
 จุดเริม
่ ตนของความอรอย

จุดเริ่มต้นของความอร่อย
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จดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบที่ดาํ เนินกิจการ คือ บุคคลธรรมดา นิติบค
ุ คล วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ เปนตน จากนั้นเขาสูขั้นตอนภาษีโดย ขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเ สียภาษีอากรกับกรมสรรพากร
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (เฉพาะกิจการที่แปรรูปลําไยอบแหงชนิดบรรจุกระปอง ภาชนะ
หรือหีบหอที่ทาํ เปนอุตสาหกรรม และสงออก หรือแบบมีฐานภาษีเกิน 1.8 ลานบาทเทานั้น) สวน
ผูประกอบการที่ผลิตลําไยอบแหงเพียงอยางเดียว จะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม แตสามารถยื่นคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพือ
่ เปนผูประกอบการจดทะเบียนไดเชนกัน
............................................

จดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบที่ด�ำเนินกิจการ คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนภาษีโดย ขอมีเลขบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร

 การเดินทางของวัตถุดบ
ิ
โดยปกติ ‘ลําไยอบแหง’ มักใชวัตถุดิบภายในประเทศทีม
่ ีปลูกกันมากใน จ.เชียงใหม และ จ.
ลําปาง อยูแลว ก็มีบางกรณีเชนกันที่วต
ั ถุดิบดังกลาวอาจไมเพียงพอ หรือผูป
 ระกอบการบางคนอยากให
สินคาของตนเองแตกตางจากคูแขง เพือ
่ สรางสวนแบงการตลาดและเกิดมูลคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ จึง
ทําการนําเขา ‘ลําไย’ และ/หรือวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการผลิตมาจากตางประเทศ
ซึ่งในขั้นตอนการนําเขาวัตถุดิบ คุณตองลงทะเบียนเปนผูผานพิธก
ี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร (Paperless) เสียกอน โดยทําการลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเทานั้น เพื่อใหมช
ี ื่อ
เปนผูประกอบการนําเขา-สงออกอยูในระบบของกรมศุลกากรนั่นเอง

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะกิจการที่แปรรูปล�ำไยอบแห้งชนิดบรรจุกระป๋อง ภาชนะ
หรือหีบห่อที่ท�ำเป็นอุตสาหกรรม และส่งออก หรือแบบมีฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาทเท่านั้น) ส่วน
ผู้ประกอบการที่ผลิตล�ำไยอบแห้งเพียงอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน
ลอมกรอบ1

การเดินทางของวัตถุดิบ

?

เกร็ดความรู
การลงทะเบียน Paperless คุณสามารถดําเนินการไดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการ
แทนก็ได (รายละเอียดตามประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2555 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 เรื่องการลงทะเบียนเปนผู
ผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร)

โดยปกติ ‘ล�ำไยอบแห้ง ’ มัก ใช้วั ตถุ ดิ บ จากนั้นดําเนินขั้นตอนพิธีการนําเขาสินคา โดยคุณตองศึกษาเรื่อง ‘ระเบียบกระทรวงพาณิชยวา
วและ
ยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนั
เกล็ด งสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิ์ชําระภาษีในโควตา
ภายในประเทศที่มีปลูกกันมากใน จ.เชียงใหม่ ดตามพั
นธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับสินคาลําไยอบแหง
จ.ล�ำปาง อยู่แล้ว ก็มีบางกรณีเช่นกันที่วัตถุดปิบ2555
ดัง ถึงป 2557 (พ.ศ. 2555) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555’ เพื่อยื่นขอหนังสือรับรองจาก
กล่าวอาจไม่เพียงพอ หรือผู้ประกอบการบางคน
อยากให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อ
สร้ า งส่ ว นแบ่ ง การตลาดและเกิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ในตั ว
ผลิตภัณฑ์ จึงท�ำการน�ำเข้า ‘ล�ำไย’ และ/หรือวัตถุดบิ
การลงทะเบียน Paperless คุณ
และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมา
สามารถด� ำ เนิ น การได้ ด ้ ว ยตนเองหรื อ
จากต่างประเทศ

ความรู้

ซึ่งในขั้นตอนการน�ำเข้าวัตถุดิบ คุณต้อง
ลงทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ผ ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เสียก่อน
โดยท�ำการลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เพื่อให้มีชื่อเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกอยู่ใน
ระบบของกรมศุลกากรนั่นเอง

มอบอ� ำ นาจให้ บุ ค คลอื่ น ด� ำ เนิ น การ
แทนก็ได้
(รายละเอียดตามประกาศ
กรมศุลกากรที่ 28/2555 ลงวันที่ 20
มกราคม 2555 เรื่องการลงทะเบียนเป็น
ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือด�ำเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากร)

จากนั้นด�ำเนินขั้นตอนพิธีการ
น�ำเข้าสินค้า โดยคุณต้องศึกษาเรื่อง
‘ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการออกหนั ง สื อ รั บ รองแสดง
การได้รับสิทธิ์ช�ำระภาษีในโควต้า
ตามพั น ธกรณี ต ามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
(WTO) ส�ำหรับสินค้าล�ำไยอบแห้ง
รายการ
ล�ำไยอบแห้ง

ปี 2555 ถึงปี 2557 (พ.ศ. 2555) ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555’ เพื่อ
ยื่ น ขอหนั ง สื อ รั บ รองจากกระทรวง
พาณิ ช ย์ และประกาศกรมการค้ า
ต่างประเทศ เฉพาะสินค้าทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

พิกัดศุลกากร
0813.40.10

และอย่าลืม... การจะน�ำเข้า
สินค้าอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องศึกษา
และมีความรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร
ขาเข้า เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการ
ค� ำ นวณอั ต ราอากรขาเข้ า ที่ คุ ณ ต้ อ ง
ช�ำระ เช่น พิกัดศุลกากรล�ำไย กระป๋อง
ฉลาก เป็นต้น

อัตราอากรขาเข้า
40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกกรัม

นอกจากนี้ เมื่อมีการน�ำเข้าสินค้าและ/หรือวัตถุดิบอันเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจล�ำไยอบแห้ง คุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ปรุงให้อร่อย...พร้อมจ�ำหน่าย
การเรียนรู้เรื่องภาษีในขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยาก
ให้จดไว้ว่า... ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรให้ถือ
เป็นใบก�ำกับภาษีซื้อและใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ
กรมศุลกากรในการลงรายงานภาษีซื้อ ใบขนสินค้า
ขาเข้า เพียงแค่ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงาน
ภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและ
วัตถุดิบ จากกรมสรรพากร เพื่อจัดท�ำรายงานและ
เก็บรักษาหลักฐาน เพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษี ตาม
มาตรา 87, 87/3 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร

เกล็ด

?

ความรู้

ว่าด้วยเรื่อง ‘รายงานภาษี’

รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องจัดท�ำ คือ
• รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายงานคือ ‘ใบก�ำกับภาษี’
• รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการ
ลงรายงานคือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี’
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี และใบ
ก�ำกับภาษี’
โดยผู ้ ป ระกอบการต้ อ งลงรายการในรายงานภาษี
ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ�ำหน่ายออกไป
ซึ่งสินค้าหรือบริการ

ส่งต่อความอร่อย

มาถึ ง ขั้ น ตอนการส่ ง ต่ อ
ความอร่อยสู่ลิ้นชาวต่างชาติ ด้วย
การส่งออกสินค้า ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องท�ำ
คือ ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำใบขนสินค้าขา
ออกผ่านระบบพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (หลัง
จากผ่านการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่ม และลงทะเบียน Paperless มา
แล้ว) พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ให้
ครบถ้วน

ทั้งนี้ ล�ำไยอบแห้งมีอัตรา
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส� ำ หรั บ การส่ ง ออก
ในอัตราร้อยละ 0 ตามประกาศ
กรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่อง คู่มือ
ระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรส่ ง ออกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) นอกจาก
นี้ล�ำไยอบแห้งจัดเข้าพิกัดอัตราอากร
ขาออกภาค 3 ประเภทที่ 9 ไม่ต้อง
เสียอากร แต่ผู้ประกอบการต้องจัด
ท�ำใบก�ำกับสินค้า (Invoice) เป็นใบ
ก�ำกับภาษี โดยสามารถแสดงราคา
สินค้าหรือบริการเป็นหน่วยเงินตรา
ต่ า งประเทศและให้ ค� ำ นวณฐาน
ภาษี ตามราคา F.O.B. ในการนี้การ
ค�ำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงิน
ตราไทยให้ถือปฏิบัติตามค�ำสั่งกรม
สรรพากรที่ ป.132/2548
ส่ ว นการบรรจุ สิ น ค้ า ต้ อ ง

ด�ำเนินการโดยผู้รับผิดชอบการบรรจุ
เช่น Freight Forwarders Agent
เป็นต้น หรือปรึกษา/ติดต่อ Customs
Broker ดูแลให้ ซึ่งสถานที่ในการ
บรรจุ จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
กรมศุลกากร ทั้งนี้ คุณควรตรวจสอบ
ข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศปลายทางที่ น� ำ เข้ า ไปด้ ว ย
เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
ที่ ส� ำ คั ญ อ ย ่ า ลื ม จั ด ท� ำ
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดย
ลงรายการภายใน 3 วันท�ำการ นับ
แต่การจ�ำหน่ายสินค้าออกไป เพื่อใช้
ประกอบการยื่ น แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นทุกปี ควรเสียภาษีอย่างไร
เมื่อมีผลก�ำไรเข้ามายังธุรกิจตามอัตราที่กรมสรรพากรก�ำหนด คุณจะต้องท�ำหน้าที่เป็นพลเมือง
ที่ดี โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อแสดงแก่กรมสรรพากร ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถ
ยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนด
เวลาที่กรมสรรพากรก�ำหนด
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตและจ�ำหน่าย ‘ล�ำไยอบแห้ง’ ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน
เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษีที่คุณต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การขนส่ง กระบวนการ
ทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�ำส่งต่อกรมสรรพากร
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

เกล็ด

?

ความรู้
เรื่องควรรู้

คุณสามารถท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�ำปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้
• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
• ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง
1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วัน
ครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

• ภาษีมลู ค่าเพิม่ หากคุณต้องซือ้ /น�ำเข้าวัตถุดบิ
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
‘ล�ำไยอบแห้ง’ ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น
ในการตั้ ง ราคาขายสิ น ค้ า คุ ณ อาจมี ก ารบวกภาษี
มู ล ค่ า เพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้
เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับ
ภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
และในกรณีที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8
ล้านบาทต่อปี (หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม โดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หัก
ด้วย ภาษีซื้อ
ทัง้ นี้คุณสามารถยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษี
ต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในเขตท้องที่

“มีรายได้ครั้งหน้า...อย่าลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

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 5 ประกอบด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ เชียงราย ลำ�พูน ลำ�ปาง
พะเยา แพร่ น่าน

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

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

