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อัญมณี’ ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าด้วยคุณสมบัติหลัก  

3 ประการ ได้แก่ ความงาม ความคงทนถาวร และความ 

หายาก ยิ่งหายาก ยิ่งงดงาม ยิ่งทวีมูลค่า ซึ่งคนไทยมีความ

ช�านาญ มีฝีมือการรังสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างประณีต

งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก

อัญมณี

น�ำเข้ำ ผลิตและจ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียนการค้า/จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ออกใบก�ากับภาษี  

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี  

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



‘อัญมณี’ มูลค่ำที่มำกกว่ำควำม
สวยงำม
 ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มีห่วงโซ่ 

ที่เช่ือมร้อยกันหลายขั้นกว่าจะส�าเร็จออกมาเป็น

เคร่ืองประดับสวยๆ มูลค่าสูง สร้างรายได้ให้กับ

เจ้าของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้า คือ การ 

ท�าเหมอืงแร่/เหมอืงพลอย ขัน้ต่อมาหรอือตุสาหกรรม 

กลางน�้า ได้แก่ การค้าและการเพิ่มมูลค่าให้กับ 

พลอยดิบ เช่น การเผาหรือหุงพลอย การเจียระไน 

จนมาถึงอุตสาหกรรมปลายน�้า คือ การจัดจ�าหน่าย 

และส่งออก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแหล่งพลอยคุณภาพ

ในประเทศไทยหาได้ยากมากแล้ว ธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับของไทยจึงอยู่ในอุตสาหกรรมกลางน�้า

และปลายน�้าเป็นส่วนใหญ่ ผู ้ที่เข้าสู ่ธุรกิจนี้จึงมัก

จะเน้นการน�าเข้า จ�าหน่าย และส่งออกเป็นหลัก ซึ่ง 

เส้นทางสายนี้คุณสามารถเรียนรู ้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

และช�าระภาษีอย่างถูกต้องได้

คลินิกภาษี ‘อัญมณ’ี 
.................................. 

 ‘อัญมณี’ ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคาดวยคุณสมบัตหิลกั 3 ประการ ไดแก ความงาม ความ
คงทนถาวร และความหายาก ย่ิงหายาก ย่ิงงดงาม ย่ิงทวีมูลคา ซ่ึงคนไทยมีความชาํนาญ มีฝมือการ
รังสรรคอัญมณีและเคร่ืองประดับไดอยางประณีตงดงามไมแพชาติใดในโลก 
....................................................................................................................................... 
**Info หนาหลัก  

 

 
**ตารางขยายความจาก Info 
 

นําเขา ผลิตและจําหนาย สงออก 
จดทะเบียนการคา/จดทะเบียนพาณิชย กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (กรณีมีรายไดจากการขายเกิน 1.8 ลานบาทตอป) 

ลงทะเบียน Paperless 
ขั้นตอนพิธีการนําเขา 
จัดทํารายงานภาษี 
ย่ืนแบบภาษีเงินได 
ย่ืนแบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

ออกใบกํากับภาษี (ผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) 
จัดทํารายงานภาษี (ผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) 
ย่ืนแบบภาษีเงินได 
ย่ืนแบบภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
ย่ืนแบบภาษีมูลคาเพิ่ม (ผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ลงทะเบียน Paperless 
ขั้นตอนพิธีการสงออก 
ขอยกเวน/ขอคืนภาษี 
จัดทํารายงานภาษี 
ย่ืนแบบภาษีเงินได 
ย่ืนแบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

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

‘อัญมณ’ี มูลคาทีม่ากกวาความสวยงาม 
 ในธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดับ มีหวงโซทีเ่ชือ่มรอยกนัหลายขั้นกวาจะสําเร็จออกมาเปน
เคร่ืองประดับสวยๆ มูลคาสูง สรางรายไดใหกับเจาของธรุกิจ เร่ิมตั้งแตอตุสาหกรรมตนนํ้า คือ การทํา
เหมืองแร/เหมืองพลอย ข้ันตอมาหรืออุตสาหกรรมกลางนํ้า ไดแก การคาและการเพ่ิมมูลคาใหกบัพลอย
ดิบ เชน การเผาหรือหุงพลอย การเจียระไน จนมาถึงอตุสาหกรรมปลายนํ้า คอื การจัดจําหนาย และ
สงออก 
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เหมือง

ควำมรู้

ว่าด้วยเรื่อง ‘อัญมณี’

อัญมณี หมายถึง แร่ หรือหิน หรือสาร 
อนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือได้มาจาก 
สิ่งมีชีวิต (เช่น มุก ปะการัง อ�าพัน เป็นต้น) หรือ
สารที่สังเคราะห์ให้มีส่วนประกอบทางเคมี กายภาพ 
และทางแสงเหมือนแร่ธรรมชาติ ซึ่งอัญมณีจะต้อง 
มีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ คือ ความงาม ความ
คงทนถาวร และความหายาก 

ท้ังนี้ คนส่วนใหญ่จะใช้อัญมณีเป็นเครื่อง
ประดับตกแต่งในร่างกายเพื่อเสริมบารมีและเป็น
มงคลแก่ชีวิต สามารถเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน 
และยิ่งนานวันมูลค่าของสินค้ายิ่งเพิ่มขึ้น

นับหนึ่งธุรกิจ ‘อัญมณี’
 ขั้นแรกของการเริ่มต้นธุรกิจอัญมณี คือ การ 

นับหนึ่งจากการ จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ 

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

เร่ิมประกอบกิจการ จากน้ันก็ยื่นขอมีเลขประจ�าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มีรายได้จากการขาย

อัญมณีเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณต้องยื่นจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร 

 ทั้งนี้  หากรายได ้ไม ่ เ กินนี้แต ่ต ้องการเป ็น 

ผู ้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�าเข้า 

วัตถุดิบหรือส่งออกอัญมณี ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียน

เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมจะท�าธุรกิจสวยๆ 

งามๆ ที่มีมูลค่าผลตอบแทนสูงลิบลิ่วแล้ว



จับธุรกิจน�ำเข้ำ ‘อัญมณี’
 ปัจจุบันธุรกิจอัญมณีส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบหรือสินค้า

จากต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งผลิตในประเทศไทยแทบจะไม่มีแล้ว ดังนั้น  

ผู ้ประกอบธุรกิจอัญมณีส่วนใหญ่จึงต้องศึกษาขั้นตอนในการน�าเข้าโดยเร่ิม

ตั้งแต่การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  

(Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู ่

ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า ทางด่านศุลกากร ทั้งทางบก ทางเรือ  

ทางอากาศ และทางไปรษณีย์ ซึ่งคุณต้องศึกษาเรื่องพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องให้ดี

เพื่อน�ามาค�านวณภาษี เช่น พลอยชนิดต่างๆ เครื่องจักร และอื่นๆ เช่น

• ความรู้เรื่องพิกัดรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติในการประกอบธุรกิจอัญมณี 

• ความรูอ้ตัราอากรรตันชาตแิละก่ึงรตันชาตใินการประกอบธรุกจิอญัมณี

• ความรู้เกี่ยวกับการน�าเข้าเพชร   

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

อัญมณี 7103.10.00 ไม่ต้องเสียอากร

เหมือง

ควำมรู้

 ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจอัญมณีใน

ฐานะผู้น�าเข้าจะต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีซื้ อและรายงานสินค ้ าและ

วัตถุดิบ (และ/หรือรายงานสินค้า

และวัตถุดิบ ส�าหรับผู้ประกอบการ

จดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า

เพิ่มจากการน�าเข้าหรือขายอัญมณี 

ทองค�าขาว ทองขาว เงิน และพาลา-

เดียม)

 จากน้ันเมื่อมีรายได้จากการ

ประกอบธุรกิจน�าเข้า เพื่อซื้อมา- 

ขายไป หรือน�าเข้าวัตถุดิบไปผลิต

สินค้าจ�าหน่ายแล้ว ข้ันตอนต่อไปกค็อื 

การยื่นแบบภาษีเงินได้ และยื่นแบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจอัญมณี

ของคุณด�าเนินไปอย่างถูกต้องและ

ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ

แหล่งวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับ
 • เพชรดิบ: แอฟริกาใต้ บอตสวานา คองโก นามิ
เบีย รัสเซีย ออสเตรเลีย
 • พลอยสี: ทับทิม - พม่า ไทย เวียดนาม ศรีลังกา
 • ไพลิน  - แคชเมียร์ พม่า 
 • แซฟไฟร์เขียว - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ แทนซาเนีย 
โคลอมเบีย
 • บุษราคัม - ออสเตรเลีย แอฟริกา ศรีลังกา
 • ทองค�า: แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน 
แคนาดา
 • แร่เงิน: เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย
 • แพลทินัม: แอฟริกาใต้ รัสเซีย สหรัฐฯ แคนาดา

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  



ลอมกรอบ2 
เหมืองความรู 

แหลงวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับ 
         เพชรดิบ: แอฟริกาใต บอตสวานา คองโก นามิเบีย รัสเซีย ออสเตรเลีย 
         พลอยสี: ทับทิม - พมา ไทย เวียดนาม ศรีลังกา 
                          ไพลิน  - แคชเมียร พมา  
                           แซฟไฟรเขียว - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ แทนซาเนีย โคลัมลอมเบีย 
                         บุษราคัม - ออสเตรเลีย แอฟริกา ศรีลังกา 
         ทองคํา: แอฟริกาใต สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน แคนาดา 
         แรเงิน: เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย 
         แพลทินัม: แอฟริกาใต รัสเซีย สหรัฐฯ แคนาดา 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ  
 

 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘นําเขา’ 

..................................... 
 เขาสูตลาด ‘อัญมณ’ี  
 เม่ือคุณจดทะเบียนธุรกิจในนามนิติบคุคลหรือกลุมบคุคลแลวและมีสินคาในมือซ่ึงอาจไดจากการ
นําเขาหรือนํามาผานกระบวนการเผาและเจียระไนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม รวมถึงการรังสรรคเปน
เคร่ืองประดับสวยๆ แลว ก็ถงึเวลาที ่‘อญัมณี’ จะทําเงินใหคุณดวยการวางจําหนายสนิคาทีท่รงคุณคาน้ี
ในตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดับ  
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ในข้ันตอนน้ีคุณจะมีภาระทางภาษีที่เพ่ิมข้ึนมาอกีเล็กนอยไดแก การจัดทํารายงานภาษีซ้ือ 
รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวตัถดุิบ (และ/หรือรายงานสินคาและวัตถุดิบ สําหรับ
ผูประกอบการจดทะเบียนทีไ่ดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมจากการนําเขาหรือขายอญัมณี ทองคาํขาว 
ทองขาว เงิน และพาลาเดียม) รวมถึงการชาํระภาษีเงินได ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพ่ิม 
เพ่ือใหธุรกิจของคุณดําเนินไปอยางถูกตองน่ันเอง  

สําหรับผูประกอบการที่ขายสินคาจนมีรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทตอป มีหนาที่ตองย่ืนเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมโดยคํานวณภาษีที่ตองเสียจาก ภาษีขาย หักดวย ภาษีซ้ือ 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายอญัมณี ทั้งขายในประเทศและสงออกตางประเทศ 
ผูประกอบการมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธรุกิจ คือ บคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 
 
 
 
 

 

ในขั้นตอนนี้คุณจะมีภาระทางภาษีที่ เพิ่ม 

ขึ้นมาอีกเล็กน้อยได้แก่ การจัดท�ารายงานภาษีซื้อ 

รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (และ/

หรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ส�าหรับผู้ประกอบการ

จดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�า

เข้าหรือขายอัญมณี ทองค�าขาว ทองขาว เงิน และพา

ลาเดียม) รวมถึงการช�าระภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ 

ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�าเนิน

ไปอย่างถูกต้องนั่นเอง 

ส�าหรับผู ้ประกอบการที่ขายสินค้าจนมีรายได้

มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มโดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หัก

ด้วย ภาษีซื้อ

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายอัญมณี ทั้งขาย

ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้า

ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล

เข้ำสู่ตลำด ‘อัญมณี’ 
 เมื่อคุณจดทะเบียนธุรกิจและมีสินค้าในมือซึ่ง

อาจได้จากการน�าเข้าหรือน�ามาผ่านกระบวนการเผา

และเจียระไนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการรังสรรค์

เป็นเครื่องประดับสวยๆ แล้ว ก็ถึงเวลาที่ ‘อัญมณี’  

จะท�าเงินให้คุณด้วยการวางจ�าหน่ายสินค้าที่ทรงคุณค่า

นี้ในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 



เหมือง

ควำมรู้

การยกเว้นภาษีอากร ‘อัญมณี’

เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่อง
ประดับของโลก รัฐจึงได้ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีรายได้จากการขาย

• พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน 
โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มี
ลักษณะท�านองเดียวกัน (เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่

ไม่รวมถึงสิ่งท�าเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ท�าขึ้นใหม่) 

• เพชร ไข่มุก และสิ่งท�าเทียมเพชรหรือ
ไข่มุกหรือที่ท�าขึ้นใหม่ 

และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วตาม
อัตราที่กฎหมายก�าหนด เมื่อถึงก�าหนดยื่นรายการ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ารายได้
จากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวมค�านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ 

• ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิต

อัญมณี ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น ช่างเจียระไน 

พนักงานขาย กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการ

ในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ

สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมี

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

• ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า 

คุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า

ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือ

คุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้า

เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่สาขาในเขตท้องที่ 



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

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

นอกเหนือจากการท�ารายได้

ด้วยการวางจ�าหน่ายในประเทศแล้ว 

ตลาดส่งออกก็ท�าเงินให้กับธุรกิจนี้ไม่

น้อย โดยประเทศไทยมีตลาดส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับที่ส�าคัญ 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เบลเยียม 

อิสราเอล และสหราชอาณาจักร 

ซึ่งในขั้นตอนการส่งออกน้ี 

หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/

หรือน�าเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�า

ธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้น

ตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรม

สรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียน

เป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

มาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้

เลย 

แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสิน

ค้าใดๆ คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วย

การลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรแบบ Paperless จากนั้นเข้า

สู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย โดยต้อง

ท�าการศึกษาพิกัดศุลกากรสินค้าขา

ออกที่เกี่ยวกับอัญมณีให้ดี 

และที่ส�าคัญต ้องไม ่ลืมจัด

ท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 

และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อม

ทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า

เพิ่ม และภาษีเงินได้ เพื่อช่วยกันน�า

เงินกลับมาพัฒนาประเทศ

ส่งออก ‘อัญมณี’ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในต่ำงแดน   



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 6 ประกอบ ด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ต�ก นครสวรรค์ 

อุทัยธ�นี อุตรดิตถ์

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


