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‘ ไวน์ผลไม้’ ก�ำลังเป็นธรุกจิทีไ่ด้รบัควำมนยิมอย่ำงแพร่หลำยจำกผู้ประกอบกำรไทย เพรำะเรำ

มีแหล่งวัตถุดิบผลไม้ท้องถิ่นรสชำติแสนอร่อยกระจำยอยู่ทุกภูมิภำค 

 ซึ่งกำรจะประสบควำมส�ำเร็จจำกธุรกิจน้ีน้ันต้องอำศัยปัจจัยหลำยอย่ำง นอกจำกควำม

เชี่ยวชำญในกำรผลิตแล้วคุณยังต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง ‘ภำษี’ อย่ำงถูกต้องด้วย ไม่ว่ำ

จะเป็นกระบวนกำรน�ำเข้ำ หรือผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยทั้งในไทยและต่ำงประเทศ ล้วนเป็นวงจรที่

เกี่ยวข้องกับภำษีทั้งสิ้น ฉะนั้น ‘มาเสียภาษี...ให้ถูกต้องกันเถอะ’ 

ไวน์ผลไม้

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

เป็นผู้ได้รับอนุญำตฯ จำกสรรพสำมิต
(ผู้ขออนุญำตผลิตต้องมีคุณสมบัติ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
• สหกรณ์
• นิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์
• กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
• กลุ่มเกษตรกร

                              « ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  

                              « ขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (เมื่อมีรำยได้จำกกำรขำยไวน์ผลไม้เกิน 1.8 ล้ำนบำท/ปี)

                              « จดทะเบียนพำณิชย์กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ขออนุญำตน�ำเข้ำสุรำแช่
ประเภทไวน์

ขออนุญำตก่อสร้ำงโรงงำน ขอใบอนุญำตขำยสุรำ ขออนุญำตส่งสุรำออกนอก
รำชอำณำจักร

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญำตผลิตและจ�ำหน่ำยสุรำ ขอใบอนุญำตขนสุรำ ขออนุญำตขนสุรำ

ขั้นตอนพิธีกำรน�ำเข้ำ กำรแจ้งรำคำขำย ณ โรงงำน วำงจ�ำหน่ำย ลงทะเบียน Paperless

ปิดและขีดฆ่ำสตมป์ กำรปิดและขีดฆ่ำแสตมป์ ออกใบก�ำกับภำษีและจัด
ท�ำรำยงำนภำษี

ขั้นตอนพิธีกำรส่งออก

จัดท�ำรำยงำนภำษี จัดท�ำรำยงำนภำษี ยื่นแบบฯ และเสียภำษี จัดท�ำรำยงำนภำษี

ยื่นแบบฯ และเสียภำษี ยื่นแบบฯ และเสียภำษี ยื่นแบบฯ และเสียภำษี

ภาษีไวน์ผลไม้...เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน



 พิธีการน�าเข้าทางศุลกากรนั้นจะด�าเนิน
การตามช่องทางที่น�าเข้าสินค้ามา ได้แก่

 • น�าสินค้าเข้ามาทางเรือ ท�าพิธีการ
ศุลกากรขาเข้าทางเรือ

 • น�าสินค้าเข้ามาทางเครื่องบิน ท�าพิธีการ
ศุลกากรขาเข้าทางอากาศยาน

 • น�าสินค้าเข้ามาทางรถยนต์ รถไฟ ท�าพธิี 
การศุลกากรขาเข้าทางบก

 • น�าสินค้าเข้ามาโดยการส่งผ่านไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ ท�าพิธีการศุลกากรขาเข้าทาง
ไปรษณีย์

เรื่องนี้ต้อง
ขยาย ?

 ‘ไวน ์ผลไม ้ ’  ที่ เรำเห็นวำง 

จ� ำหน ่ำยอยู ่ทั่ ว ไป น้ัน ในทำง 

กฎหมำยแล ้ วอยู ่ ใ นก ลุ ่ มสุ ร ำ

ประเภท ‘สุราแช่’ เนื่องจำกใน

ไวน์แต่ละขวดจะมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์อยู ่ในปริมำณไม่เกิน 

15% ของปริมำณไวน์ 1 ขวด ดังนั้น 

กฎหมำยและภำษีที่เกี่ยวข้องกับ

กำรผลิตไวน์ผลไม้จึงเป็นกฎหมำย

เดียวกับผลิตภัณฑ์สุรำประเภท

อ่ืนๆ คือ พระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2527 นั่นเอง

 ทำงเลือกส�ำหรับธุรกิจไวน์ผล

ไม้นั้นมีหลำกหลำย เจ้ำของกิจกำร

บำงคนเลือกท่ีจะเป็น ผู้ประกอบ

การน�าเข้า บำงคนเลือกผลิตเอง

เพื่อขายในประเทศ แต่บำงคนก็

ต้องกำรโกอินเตอร์ส่งสินค้าออก

ไปขายสร้ำงชื่อเสียงขจรขจำยไกล

ถึงต่ำงประเทศก็มี ซึ่งทำงเลือก

เหล่ำนี้ต่ำงมีเรื่องของภำษีเข้ำมำ

เกี่ยวข้องแตกต่ำงกันไป แต่สิ่งหนึ่ง

ที่เหมือนกันคือ... ผู้ประกอบกำร

ทุกคนต้อง

 • เป็นผู ้ได้รับใบอนุญาตให้

ท�าสุราจากกรมสรรพสามิต

 • ขอมเีลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษี 

อากร (ในรูปแบบบุคคลธรรมดำ 

หรือนิติบุคคล)

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ในกรณีที่มีรำยได้จำกกำรขำยไวน์

ผลไม้เกินกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี  

(หำกรำยได้ไม่เกินนี้แต่ต ้องกำร

เป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียน ก็

สำมำรถยืน่ขอจดทะเบยีนได้เช่นกนั)

 

 

 

 

 

 

  • จดทะเบยีนพาณิชย์ กับกรม 

พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ตำมหลักกำร

ที่ว่ำ... ผู้ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ

อะไร อย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำง

ก็ตำม หำกคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง

ขำยได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บำทขึ้นไป  

หรือมีสินค้ำดังกล่ำวไว้เพื่อขำยมี

ค่ำรวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 

บำทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนพำณิชย์

กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

เปิดขวดไวน์ 

ถ้า ‘น�าเข้า’ ไวน์ผลไม้

 ผู้น�ำเข้ำไวน์ผลไม้น้ันจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล 

ก็ได้ เพียงแต่ต้องลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออก ผู้ผ่าน

พิธีการศุลกากรกับกรมศุลกำกรเสียก่อน (ลงทะเบียนเพียง

ครั้งเดียว) จำกนั้นจึงด�ำเนินเรื่องทำงสรรพสำมิต 

 โดยเริ่มจำกกำรขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 ขอ

ใบอนุญาตน�าเข้าสุราประเภทไวน์ ยื่นแบบรายการภาษี

สุรา (แบบ สบ.103) และช�ำระภำษีสรรพสำมิตก่อนขนไวน์ผล

ไม้ผ่ำนด่ำนศุลกำกร และแจ้งขอปิดและขีดฆ่ำแสตมป์สุรำ ยื่น

แบบใบขนสินค้ำขำเข้ำและช�ำระภำษีมูลค่ำเพิ่มพร้อมกับกำร

ช�ำระอำกรขำเข้ำตำมพิธีการน�าเข้าทางศุลกากร

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ไวน์ผลไม้ 2206.00.90 60% 

ไวน์องุ่น 2204.21.11 54% 

**ค้นหำพิกัดอัตรำศุลกำกรเพิ่มเติมได้ที่  

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



ถ้า ‘ผลิต’ ไวน์ผลไม้

 แต่ในกรณีที่คุณ ‘เป็นผู้ผลิตไวน์ผลไม้’ และขนำดกำร

ผลิตของคุณมีเครื่องจักรต�่ำกว่ำ 5 แรงม้ำ และมีคนงำนน้อย

กว่ำ 7 คน คุณต้องจดทะเบียนธุรกิจในนำมสหกรณ์ กลุ่ม

บุคคล กลุ่มเกษตรกร หรือเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น จำกนั้นจึง

ขออนุญาตจ�าหน่ายสุรา ยื่นขอสร้างโรงงานผลิตตำม

แบบฟอร์มของกรมสรรพสำมิต 

 เมื่อโรงงำนของคุณเสร็จเรียบร้อยพร้อมรองรับกำรผลิต

ที่จะเกิดข้ึน คุณต้องแจ้งกรมสรรพสำมิตก่อนล่วงหน้ำ

ไม่ต�่ำกว่ำ 15 วัน ว่ำคุณจะด�ำเนินกำรผลิตแล้ว รวมทั้งต้อง

ท�าสัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ท�าและขายส่งสุรากับ

กรมสรรพสำมิต ซึ่งต้องระบุว่ำจะใช้ผลไม้อะไรเป็นวัตถุดิบ

ผลิตไวน์ และมีกรรมวิธีกำรผลิตอย่ำงไร ให้กรมสรรพสำมิต

อนุญำตก่อน  

 1. สหกรณ์ คุณเป็นสมาชิก
สหกรณ์ที่ไหน ให้ไปพบผู้จัดการ
เพื่อขอใช ้ชื่อของสหกรณ์ไปขอ
อนุญาตตั้งโรงงานสุรา

 2.กลุ่มเกษตรกร ที่มีบุคคลผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
ร่วมกันให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกไม่น้อย
กว่า 7 คน เป็นผู้ก่อการยื่นค�าขอ
จดทะเบียนที่ส�านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

 3.บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน 
จดทะเบียนที่ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ/เขตในกรุงเทพฯ

 4.นิติบุคคล จดทะเบียนเป็น
บริษัทจ�ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 5.กลุ่ม OTOP หากประสงค์จะ
จดทะเบียน ให้ไปที่ที่ว่าการอ�าเภอ 
หรือส�านักงานเขต

 6.องค์กรเกษตรกร ตามพระ
ราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร 
พ.ศ.2542 จดทะเบียนที่ส�านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เรื่องนี้ต้อง
ขยาย ?
จดทะเบียนกลุ่มธุรกิจ... ที่ไหนนะ 



 บรรจุภัณฑ์: ต้องเหมาะสม สะอาด ปิดสนิท 
ไม่ท�าปฏิกิริยากันระหว่างภาชนะบรรจุและไวน์ 
และปิดแสตมป์ที่ฝาบรรจุภัณฑ์ได้

 ฉลาก: ต้องระบุชนิดสุรา (ไวน์ผลไม้) ชื่อ
สินค้า ชื่อผู้ได้รับอนุญาต ที่ตั้งสถานท่ีผลิต 
ส่วนประกอบหลักของไวน์ แรงแอลกอฮอล์ 
ขนาดบรรจุ วันเดือนปีที่บรรจุ และค�าเตือนตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ราคา: ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
ก�าหนดมูลค่าของสุราท่ีท�าในราชอาณาจักรเพื่อ
ถือเป็นเกณฑ์ในการค�านวณภาษี

เรื่องนี้ต้อง
ขยาย ?

 พอ ‘ไวน์ผลไม้’ ถูกผลิตออกมำให้เห็นแล้ว คุณต้อง

ขอใบอนุญาตขนสุราที่ยังมิได้เสียภำษีออกจำกสถำนที่ 

ผลิตต่อสรรพสำมิตท้องที่ เพื่อส่งตัวอย่ำงไวน์ที่ผลิตได้

ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร ให้กรมสรรพสำมิต หรือหน่วยงำน

ทั้งภำครัฐและเอกชนที่กรมสรรพสำมิตให้ควำมเห็นชอบ

ตรวจวิเครำะห์คุณภำพ ซึ่งกรมสรรพสำมิตสำมำรถตรวจ

วิเครำะห์เสร็จเรียบร้อยภำยใน 12 วันท�ำกำร เมื่อผลกำร

ตรวจผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ไวน์ผลไม้ของคุณจึงจะได้รับ

อนุญำตให้ผลิตออกจ�ำหน่ำย

 แต่... ใช่ว ่ำจะวำงขำยได้ทันที คุณต้องก�ำหนด 

บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และราคา พร้อมแจ้งราคาขาย ณ 

โรงงาน ทั้งรำคำส่งและรำคำปลีก รวมทั้งผลประโยชน์

ใดๆ ที่ค�ำนวณเป็นเงนิได้ ก่อนกำรขำยไม่น้อยกว่ำ 15 วนั  

ให้กรมสรรพสำมิตทรำบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำร

ค�ำนวณภำษี อ้อ... ต้องยื่นบัญชีแสดงการผลิตและการ 

รับซื้อวัตถุดิบทุกเดือนต่อกรมสรรพสำมิตภำยใน 

วันที่ 10 ของเดือนถัดไปด้วยนะ

 นอกจำกนี้ ก่อนน�ำสินค้ำออกจำกโรงงำน คุณต้อง

เสียภำษีตำมอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย และรับแสตมป์

สุรำไปปิดภำชนะบรรจุสุรำทันทีที่บรรจุเสร็จภำยใต้กำร

ควบคุมของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 ทีนี้... ก็วำงขำยได้ทั่วประเทศแล้ว



 - ภาษสีรุา ใช้อตัราภาษเีดยีวกนั 
ทั้งผลิตในประเทศและน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
 - ภาษีสุราแช่ (ไวน์) คิดตาม
มูลค่าร้อยละ 60 หรือ 100 บาท
ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ตามมาตรวัดของกรม
สรรพสามิต (สุราแช่พื้นเมือง
ปัจจุบันลดอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 25 หรือ 70 บาท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์)
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ท�าสุราโรงหนึ่ง ปีละ 5,000 บาท
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ท�าสุราผลไม้ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่
เกิน 15 ดีกรี ใช้เครื่องจักรก�าลัง

รวมต�่ากว่า 5 แรงม้า/ใช้คนงาน
น้อยกว่า 7 คน ปีละ 500 บาท
 - ค ่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุราผลไม้ที่มีแรงแอลกอฮอล์
ไม่เกิน 15 ดีกรี ใช้เครื่องจักรก�าลัง
รวมต�่ากว่า 5 แรงม้า/ใช้คนงาน
น้อยกว่า 7 คน/ขายครั้งหนึ่งเป็น
จ�านวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป ปีละ 
500 บาท
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
เก็บหรือรักษาสุราไว้ ณ ที่อื่น ปีละ 
1,000 บาท
 - ค่าใบอนุญาตให้ท�าเชื้อสุรา
ส�าหรับใช้ในโรงงาน เครื่องจักรกล
ก�าลังรวมต�่ากว่า 5 แรงม้า/ใช้คน
งานน้อยกว่า 7 คน ปีละ 250 บาท

 - ผู ้มีหน ้าที่ เสียภาษีสุราจะ
ต้องมีหน้าที่เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย จ�านวน 10% 
ของภาษีสุรา
 - ผู ้มีหน ้าที่ เสียภาษีสุราจะ
ต้องมีหน้าท่ีเสียภาษีบ�ารุงกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
จ�านวน 2% ของภาษีสุรา
 - ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีสุราจะ
ต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินบ�ารุงเข้า
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย จ�านวน 
1.5% ของภาษีสุรา

เรื่องนี้ต้อง
ขยาย ?
ขายไวน์...ต้องจ่ายอะไรบ้าง

ถ้า...ส่งออกต่างประเทศ
สินค้ำส่งออกโดยทั่วไปมักมีอัตรำอำกรส่งออกเป็น 0% ไวน์ผลไม้ก็เช่น

เดียวกัน หำกต้องกำรส่งไวน์ผลไม้ที่ผลิตได้ไปขำยต่ำงประเทศ คุณอำจขอยกเว้น

ภาษีสุราส�าหรับไวน์ที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ โดยต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรและ

เงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรขอและกำรยกเว้นภำษีสุรำ กำรเก็บ

สินค้ำในคลังสินค้ำทัณฑ์บนและกำรขนสินค้ำดังกล่ำวออกจำกโรงงำนเพื่อส่งออก

ไปขำยต่ำงประเทศ 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม กรณีไม่เคยน�ำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำใดๆ มำก่อน คุณต้อง 

ลงทะเบียนเป็นผู ้ประกอบการน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  

(Paperless) กับกรมศุลกำกรก่อน (แต่หำกเคยลงทะเบียนแล้วให้ข้ำมขั้นตอนนี้ไป)  

หลงัจำกน้ันจงึด�ำเนนิกำรขออนญุาตส่งสรุาแช่ประเภทไวน์ออกนอกราชอาณาจกัร  

ขออนุญาตขนสุรา แล้วน�ำใบอนุญำตดังกล่ำว ไปยื่นต่อศุลกำกรในขั้นตอนพิธีการ

ส่งออกตำมช่องทำงที่จะส่งออกสินค้ำ คือ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทาง

ไปรษณีย์ 

โดยคุณจะต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีด้วย



 กำรผลิตไวน์ผลไม้ออกจ�ำหน่ำย

ไม่ว่ำจะ ‘น�าเข้าเพื่อจ�าหน่าย’ ‘ผลิต

เพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้

ส่งออก’ ก็ตำม สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ 

ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีพร้อมเสีย

ภำษีที่เกี่ยวข้องกับรำยได้จำกธุรกิจ

ของคุณ ดังนี้

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรำยได้กำร

ขำยไวน์ผลไม้ ทั้งขำยในประเทศและ

ส่งออกต่ำงประเทศ คุณก็มีหน้ำที่

ต้องเสียภำษีเงินได้ตำมรูปแบบธุรกิจ 

คือ บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ในกระบวน 

กำรผลิตไวน์ผลไม้ ไม่ว่ำจะกำรผลิต 

บรรจุ ขนส่ง ฯลฯ ต้องมีกำรว่ำจ้ำง

แรงงำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง กระบวนกำร

ด้ำนภำษีที่ต้องด�ำเนินกำรในขั้นตอน

นี้คือ เมื่อคุณจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง 

และสวัสดิกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำง 

หรือคนงำน ต้องมีกำรหักภำษีเงินได้ 

ณ ที่จ่ำย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หำกคุณซื้อ

หรือน�ำเข้ำไวน์ผลไม้ รวมทั้งกำรซื้อ

วัตถุดิบอื่น เช่น ห่อบรรจุภัณฑ์ วัตถุ

ดิบอื่นๆ ฯลฯ รำคำที่คุณซื้อมักบวก

ภำษีมูลค่ำเพิ่มมำแล้ว เท่ำกับว่ำคุณ

เป็นผู้เสียภำษีในส่วนนี้ และเมื่อถึง

ครำวที่จะต้องขำยผลผลิตของคุณ

บ้ำง กำรตั้งรำคำขำยอำจมีกำรบวก

ภำษีมูลค่ำเพิ่มเข้ำไปได้ ซึ่งลูกค้ำของ

คุณจะกลำยเป็นผู้เสียภำษีนี้แทน แต่

ที่ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบก�ากับ

ภาษีหรือบิลเงินสด (กรณีที่คุณเป็น

ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำ

เพิ่ม) ให้ลูกค้ำไว้เป็นหลักฐำนด้วย

 ทั้งนี้ คุณสำมำรถยื่นแบบแสดง

รำยกำรเพื่อเสียภำษีกรมสรรพำกร 

ณ ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำใน

เขตท้องที่ 

เมื่อมีรายได้จากการขายไวน์

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
 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 5 ประกอบ ด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงร�ย ลำ�พูน ลำ�ป�ง พะเย� 

แพร่ น่�น

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

ก�าเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค ์การ ให ้ความ 

รู้ เรื่อง ภาษี แก่ ประชาชน อย่าง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม การ ให้ บริการ 

ดา้น ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภาษ ี

ได้แก่ กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิาร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทาง เลือก ใหม่ ใน การ เข้า 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมาย 

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู้ ประกอบ การ 

ราย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


