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ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘ล�ำไยอบแห้ง’ เป็นหนึ่งในบรรดาของฝาก 

ยอดฮิตที่นักท ่องเที่ยวต ่างซื้อติดไม ้ติดมือกลับบ้านจาก 

จ.เชียงใหม่ และ จ.ล�าพูน แหล่งล�าไยอบแห้งขึ้นชื่อที่สุดของ 

เมืองไทย นับเป็นธุรกิจที่ผู ้ประกอบการในแถบนั้นต่างให้ความสนใจ 

อยู่ไม่น้อย นอกจากการจ�าหน่ายในประเทศแล้ว ยังสามารถกระจาย

สินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย และแน่นอน... เรื่องภำษียัง 

เป็นหน้าที่ที่ผู ้ประกอบกิจการล�าไยอบแห้งต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการ 

เสียภาษีอย่างถูกต้อง

ล�าไยอบแห้ง

กำรน�ำเข้ำ กำรผลิต จ�ำหน่ำย กำรส่งออก

จดทะเบียนธุรกิจ: สหกรณ์ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะเข้าหลักเกณฑ์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) กับกรมสรรพากร

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี  
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้าสินค้า จัดท�ารายงานภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษี ยื่นค�าขอคืนภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับ

การยกเว้นภาษี)

ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ยื่นค�าขออนุญาตบรรจุจากกรมศุลกากร

การเก็บรักษาบัญชี รายงานและ

เอกสาร

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ออกใบก�ากับการขนย้ายจากกรมศุลกากร

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี จัดท�ารายงานภาษี

การเก็บรักษาบัญชี รายงานและเอกสาร

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี



เกล็ด
 ควำมรู?้

	 การลงทะเบียน	 PaPerless	 คุณ
สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเองหรือ
มอบอ�านาจให ้บุคคลอื่นด�า เนินการ
แทนก็ได้	 (รายละเอียดตามประกาศ
กรมศุลกากรที่	 28/2555	 ลงวันที่	 20	
มกราคม	 2555	 เรื่องการลงทะเบียนเป็น
ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร	 หรือด�าเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากร) 

 
 
 จุดเร่ิมตนของความอรอย 
  จดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบที่ดาํเนินกิจการ คอื บคุคลธรรมดา นิติบคุคล วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ เปนตน จากน้ันเขาสูข้ันตอนภาษีโดย ขอมีเลขบัตรประจําตวัผูเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร  

การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (เฉพาะกิจการที่แปรรูปลําไยอบแหงชนิดบรรจุกระปอง ภาชนะ 
หรือหบีหอที่ทาํเปนอตุสาหกรรม และสงออก หรือแบบมีฐานภาษีเกิน 1.8 ลานบาทเทาน้ัน) สวน
ผูประกอบการที่ผลิตลําไยอบแหงเพียงอยางเดียว จะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม แตสามารถย่ืนคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดเชนกัน    

............................................ 
 

 การเดินทางของวัตถุดิบ 
  โดยปกติ ‘ลําไยอบแหง’ มักใชวัตถุดิบภายในประเทศทีมี่ปลูกกันมากใน จ.เชียงใหม และ จ.
ลําปาง อยูแลว ก็มีบางกรณีเชนกันที่วตัถดุิบดังกลาวอาจไมเพียงพอ หรือผูประกอบการบางคนอยากให
สินคาของตนเองแตกตางจากคูแขง เพ่ือสรางสวนแบงการตลาดและเกิดมูลคาเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑ จึง
ทําการนําเขา ‘ลําไย’ และ/หรือวตัถดุิบและวัสดุอุปกรณอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการผลิตมาจากตางประเทศ 
 ซ่ึงในข้ันตอนการนําเขาวตัถดุิบ คุณตองลงทะเบียนเปนผูผานพิธกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร (Paperless) เสียกอน โดยทาํการลงทะเบียนคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน เพ่ือใหมีชื่อ
เปนผูประกอบการนําเขา-สงออกอยูในระบบของกรมศลุกากรน่ันเอง 
 
ลอมกรอบ1 

เกร็ดความรู 
การลงทะเบียน Paperless คุณสามารถดําเนินการไดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการ

แทนก็ได (รายละเอียดตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 28/2555 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2555 เรื่องการลงทะเบียนเปนผู
ผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร)  
 
 

จากน้ันดาํเนินข้ันตอนพิธีการนําเขาสินคา โดยคุณตองศกึษาเร่ือง ‘ระเบียบกระทรวงพาณิชยวา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิ์ชําระภาษีในโควตา
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับสินคาลําไยอบแหง 
ป 2555 ถึงป 2557 (พ.ศ. 2555) ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555’ เพ่ือย่ืนขอหนังสือรับรองจาก
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ของกินเล่นแบบไทย...   

‘ล�ำไยอบแห้ง’

  ผลิตภัณฑ์ล�าไยอบแห้ง มีแหล่งผลิตในพื้นที่ 

จ.เชียงใหม่ และ จ.ล�าพูน เป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้าง

ในพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือ โรงงานผลิตล�าไย 

อบแห้งจะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู ้ปลูกล�าไย 

มาท�าการอบแห้งและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าทั้งลูกค้า

ที่เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงการส่งออก

ไปต่างประเทศ

กำรเดินทำงของวัตถุดิบ

  โดยปกติ ‘ล�าไยอบแห้ง’ มักใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศที่มีปลูกกันมากใน จ.เชียงใหม่ และ 

จ.ล�าปาง อยู่แล้ว ก็มีบางกรณีเช่นกันที่วัตถุดิบดัง

กล่าวอาจไม่เพียงพอ หรือผู้ประกอบการบางคน 

อยากให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อ

สร้างส่วนแบ่งการตลาดและเกิดมูลค่าเพิ่มในตัว

ผลติภณัฑ์ จงึท�าการน�าเข้า ‘ล�าไย’ และ/หรอืวตัถดุบิ

และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตมา

จากต่างประเทศ

 ซึ่งในขั้นตอนการน�าเข้าวัตถุดิบ คุณต้อง 

ลงทะ เบี ยน เป ็นผู ้ ผ ่ านพิ ธี การศุ ลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เสียก่อน 

โดยท�าการลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

เพื่อให้มีชื่อเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกอยู่ใน

ระบบของกรมศุลกากรนั่นเอง

จุดเริ่มต้นของควำมอร่อย

 จดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบที่ด�าเนินกิจการ คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน 

สหกรณ์ เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนภาษีโดย ขอมีเลขบัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร 

 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะกิจการที่แปรรูปล�าไยอบแห้งชนิดบรรจุกระป๋อง ภาชนะ  

หรือหีบห่อที่ท�าเป็นอุตสาหกรรม และส่งออก หรือแบบมีฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาทเท่านั้น) ส่วน 

ผู้ประกอบการที่ผลิตล�าไยอบแห้งเพียงอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถยื่นค�าขอ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน   



จากนั้นด�าเนินขั้นตอนพิธีการ

น�าเข้าสินค้า โดยคุณต้องศึกษาเรื่อง 

‘ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ว่ำด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข

ในกำรออกหนังสือรับรองแสดง

กำรได้รับสิทธิ์ช�ำระภำษีในโควต้ำ

ตำมพันธกรณีตำมควำมตกลง

กำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก 

(WTO) ส�ำหรับสินค้ำล�ำไยอบแห้ง 

ปี 2555 ถึงปี 2557 (พ.ศ. 2555) ลง

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555’ เพื่อ

ยื่นขอหนังสือรับรองจากกระทรวง

พาณิชย์ และประกาศกรมการค้า 

ต่างประเทศ เฉพาะสินค้าทีม่ถ่ิีนก�าเนิด 

และส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การ

การค้าโลก (WTO) หรอืภาคแีกตต์ 1947  

หรอืประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว

และอย่าลืม... การจะน�าเข้า

สินค้าอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องศึกษา

และมีความรู้เร่ืองพิกัดอัตราศุลกากร

ขาเข้า เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

ค�านวณอัตราอากรขาเข้าที่คุณต้อง

ช�าระ เช่น พิกัดศุลกากรล�าไย กระป๋อง 

ฉลาก เป็นต้น

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ล�าไยอบแห้ง 0813.40.10 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกกรัม

นอกจากนี้ เมื่อมีการน�าเข้าสินค้าและ/หรือวัตถุดิบอันเกี่ยวเนื่องกับ 

ธุรกิจล�าไยอบแห้ง คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ปรุงให้อร่อย...พร้อมจ�ำหน่ำย

  การเรียนรู้เรื่องภาษีในขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยาก 

ให้จดไว้ว่า... ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรให้ถือ

เป็นใบก�ากับภาษีซ้ือและใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ

กรมศุลกากรในการลงรายงานภาษีซื้อ ใบขนสินค้า

ขาเข้า เพียงแค่ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงาน

ภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ จากกรมสรรพากร เพื่อจัดท�ารายงานและ

เก็บรักษาหลักฐาน เพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษี ตาม

มาตรา 87, 87/3 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร

เกล็ด
 ควำมรู?้
ว่าด้วยเรื่อง ‘รายงานภาษี’

รายงานท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องจัดท�า คือ

• รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายงานคือ ‘ใบก�ากับภาษี’

• รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการ
ลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี’

• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี และใบ
ก�ากับภาษี’

โดยผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงานภาษี
ภายใน  3 วันท�าการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ�าหน่ายออกไป
ซึ่งสินค้าหรือบริการ



  มาถึ งขั้ นตอนการส ่ งต ่อ

ความอร่อยสู่ลิ้นชาวต่างชาติ ด้วย

การส่งออกสินค้า ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องท�า

คือ ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�าใบขนสินค้าขา

ออกผ่านระบบพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (หลัง

จากผ่านการจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่ม และลงทะเบียน Paperless มา

แล้ว) พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ให้

ครบถ้วน 

ทั้งนี้ ล�าไยอบแห้งมีอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการส่งออก

ในอัตราร้อยละ 0 ตามประกาศ

กรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่อง คู่มือ

ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) นอกจาก

นี้ล�าไยอบแห้งจัดเข้าพิกัดอัตราอากร

ขาออกภาค 3 ประเภทที่ 9 ไม่ต้อง

เสียอากร แต่ผู้ประกอบการต้องจัด

ท�าใบก�ากับสินค้า (Invoice) เป็นใบ

ก�ากับภาษี โดยสามารถแสดงราคา

สินค้าหรือบริการเป็นหน่วยเงินตรา

ต ่างประเทศและให ้ค�านวณฐาน

ภาษี ตามราคา F.O.B. ในการนี้การ

ค�านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงิน

ตราไทยให้ถือปฏิบัติตามค�าสั่งกรม

สรรพากรที่ ป.132/2548 

ส ่วนการบรรจุสินค ้าต ้อง

ด�าเนินการโดยผู้รับผิดชอบการบรรจุ 

เช่น Freight Forwarders Agent 

เป็นต้น หรือปรึกษา/ติดต่อ Customs 

Broker ดูแลให้ ซึ่งสถานที่ในการ

บรรจุจะต้องได้รับการอนุญาตจาก

กรมศุลกากร ทั้งนี้ คุณควรตรวจสอบ

ข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

ประเทศปลายทางที่น�าเข้าไปด้วย 

เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น

ที่ ส� า คั ญ อ ย ่ า ลื ม จั ด ท� า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 

และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดย

ลงรายการภายใน 3 วันท�าการ นับ

แต่การจ�าหน่ายสินค้าออกไป เพื่อใช้

ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

ส่งต่อควำมอร่อย



เกล็ด
 ควำมรู?้
เรื่องควรรู้

คุณสามารถท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�าปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้ 
  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป    
  • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 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  

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นทุกปี ควรเสียภำษีอย่ำงไร

  เมื่อมีผลก�าไรเข้ามายังธุรกิจตามอัตราที่กรมสรรพากรก�าหนด คุณจะต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมือง

ที่ดี โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 

และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อแสดงแก่กรมสรรพากร ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถ

ยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนด

เวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

• ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิตและจ�าหน่าย ‘ล�าไยอบแห้ง’ ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน

เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษีที่คุณต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ

สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การขนส่ง กระบวนการ

ทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากร

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

• ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล



“มีรำยได้ครั้งหน้ำ...อย่ำลืมเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

• ภำษมีลูค่ำเพิม่ หากคณุต้องซือ้/น�าเข้าวตัถุดิบ 

รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

‘ล�าไยอบแห้ง’ ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น  

ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจมีการบวกภาษ ี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู ้

เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับ

ภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

และในกรณีที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 

ล้านบาทต่อปี (หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

มูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หัก

ด้วย ภาษีซื้อ

ทัง้นี ้คณุสามารถยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษี 

ต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

ในเขตท้องที่ 



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงกำรคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

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

ภ�ค 5 ประกอบ ด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงร�ย ลำ�พูน ลำ�ป�ง 

พะเย� แพร่ น่�น

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


