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เครื่องดื่ม

นั

บวันความต้องการบริโภคเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้ง
เครื่องดื่มที่ให้พลัง อิ่มท้อง ดับกระหาย รวมถึงเครื่องดื่มที่เปี่ยม
คุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มต้องพิจารณาคือ การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้บริโภค กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท�ำความเข้าใจกับขั้นตอนการเสีย ‘ภาษีเครื่องดื่ม’ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
น�ำเข้า

ผลิต

จ�ำหน่าย

ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)
ออกใบก�ำกับภาษี

ยื่นค�ำขอยกเว้น/
คืนภาษีสรรพสามิต

ลงทะเบียน Paperless

จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต

ขออนุญาตน�ำเข้าเครือ่ งดืม่ ตาม พรบ.อาหาร

ขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตเครื่องดื่ม

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า

ขออนุญาตผลิตเครือ่ งดืม่ กับ อย.

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ปิดและขีดฆ่าแสตมป์

แจ้งวันเวลาที่ผลิต

จัดท�ำรายงานภาษี

จัดท�ำรายงานภาษี

การแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

จัดท�ำบัญชีและงบเดือน

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ปิดและขีดฆ่าแสตมป์/ช�ำระภาษีสรรพสามิต
จัดท�ำรายงานภาษี (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่ (กรณีผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ )

รู้ก่อนเริ่ม...
‘เครือ่ งดืม่ ’ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของเหลว
ช่วยลดความกระหาย ให้ความรู้สึกสดชื่น และขจัด
ความอ่อนเพลีย ชดเชยปริมาณน�้ำที่ร่างกายสูญเสียไป
ตลอดจนมีคุณค่าทางอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ มีส่วน
ประกอบหลักคือ น�้ำ สารให้ความหวาน กรดอินทรีย์
สี กลิ่น หรือพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์ต่อ
สุขภาพ

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’

?

เครื่ อ งดื่ ม เป็ น สิ น ค้ า ที่ ก รมสรรพ
สามิตจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 ดังนั้น สินค้าเครื่องดื่ม
ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจึงได้แก่ เครื่อง
ดื่มทั้งหลายที่อยู่ในรูปดื่มได้ทันที หรือ ‘พร้อม
ดื่ม’ นั่นเอง
ซึ่งหมายถึง
สิ่งที่ตามปกติใช้เป็น
เครื่ อ งดื่ ม ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งเจื อ ปนและไม่ มี
แอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม บรรจุในภาชนะและผนึก
ไว้ เช่น น�้ำแร่ น�้ำหวาน น�้ำผลไม้ น�้ำพืชผัก และ
น�้ำโซดา เป็นต้น

ประเด็ น ที่ คุ ณ ต้ อ งวิ เ คราะห์
ส�ำหรับธุรกิจเครื่องดื่มคือ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
เทรนด์การดูแลสุขภาพ รวมถึงวิธีส่ง
เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ�้ำให้มากที่สุด
ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จและการ
เติบโตในตลาดเครื่องดื่มในอนาคต

เดียวหรือหลายอย่างก็ตาม หากคิด
รวมทั้ ง สิ้ น ในวั น หนึ่ ง ขายได้ เ ป็ น เงิ น
ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้า
ดั ง กล่ า วไว้ เ พื่ อ ขายมี ค ่ า รวมทั้ ง สิ้ น
เป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้อง
จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กั บ กรมพั ฒ นา
ธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่
วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (ผลิตหรือ
จ�ำหน่าย)

ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่ม น�ำเข้า ผลิต
จ�ำหน่าย หรือส่งออกเครื่องดื่มอินเท
• ขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว ผู ้ เ สี ย
รนด์ของคุณ ผู้ประกอบการที่ดีอย่าง ภาษีอากร กับกรมสรรพากร ตาม
คุณจะต้อง
ขนาดและประเภทธุรกิจของคุณ เพื่อ
ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
• จดทะเบียนพาณิชย์ การ
การช� ำ ระภาษี การหั ก ภาษี เ งิ น ได้
ประกอบกิจการขายสินค้า ไม่ว่าอย่าง
ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรม

สรรพากร รวมทั้งการจัดท�ำเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�ำใบ
ก�ำกับภาษี การจัดท�ำใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีมีรายได้จากยอดขายเครื่องดื่ม
เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่หาก
รายได้ตอ่ ปีของคุณไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
ก็เลือกจดหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ ซึ่ง
หากจดทะเบี ย นคุ ณ ก็ จ ะกลายเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นนั่ น เอง
(กรณีต้องการเป็นผู้น�ำเข้า หรือส่ง
ออกเครื่องดื่มใดๆ ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย)

เริ่มง่ายๆ ด้วยการ ‘น�ำเข้า’

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’

?

การจะน�ำเข้าสินค้าใดๆ คุณต้องมีเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากร และต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม
สรรพากรก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการของกรม
ศุลกากร คือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไร้ เ อกสาร (Paperless) เพื่ อ ขอเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการน� ำ เข้ า -ส่ ง ออกกั บ กรมศุ ล กากร โดยคุ ณ
สามารถด� ำ เนิ น การหรื อ ให้ ตั ว แทนออกของรั บ อนุ ญ าต
(Customs Broker) ด�ำเนินการลงทะเบียน โดยท�ำการ
ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบ Paperless
1.กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
2.ยื่นเอกสารลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
   2.1 ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร
   2.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส�ำนักหรือส�ำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค�ำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
4.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปอนุมัติ
5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน

หลังจากลงทะเบียน Paperless แล้ว คุณต้องขออนุญาตน�ำเข้าเครื่องดื่มกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เมื่อได้รับอนุญาตน�ำเข้าเครื่องดื่มแล้ว จึงด�ำเนินการน�ำเข้าตาม
พิธีการน�ำเข้าของกรมศุลกากร
รายการ
น�้ำส้ม
น�้ำองุ่น
น�้ำผลไม้หรือน�้ำพืชผักผสมกัน

พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
2009.12.00
30% หรือ 10 บาท/Lit
2009.61.00
30% หรือ 10 บาท/Lit
2009.90.90
30% หรือ 10 บาท/Lit
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

โดยการน�ำเข้าสินค้าประเภทเครื่องดื่มนั้น คุณจะต้องขอปิดและขีดฆ่าแสตมป์และช�ำระภาษีสรรพสามิต
(กรมศุลกากรจัดเก็บแทน และขอเบิกแสตมป์กับสรรพสามิตพื้นที่ที่ด่านศุลกากรตั้งอยู่) ก่อนน�ำเครื่องดื่มผ่าน
ด่านศุลกากร ทั้งยังต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีต่อไปด้วย

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’

?

ในการผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม นั้ น คุ ณ ต้ อ งมี ก าร
เลือกวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้น
ตอนและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี หรือ GMP ที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ก�ำหนดด้วย

ปูทาง...สร้างเครื่องดื่มของตัวเอง
การจะเป็ น ‘ผู ้ ผ ลิ ต ’ เครื่ อ งดื่ ม ของตั ว เองนั้ น
นอกจากการมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีรายได้จากยอดขายต่อปีเกิน 1.8
ล้านบาท) และจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ก่อนท�ำการ
‘ผลิตเครื่องดื่ม’ คุณจะต้อง...
• ขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตเครื่องดื่ม โดย
ตรวจสอบว่ า สถานที่ ผ ลิ ต อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยงานราชการท้องถิ่นใด และขออนุญาตสถานที่
ผลิตกับหน่วยงานนั้น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานครฯ
เป็นต้น
ทั้งนี้ หากสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือนคุณ
ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ด้วย และถ้าเข้าข่ายโรงงาน
จะต้องขออนุญาตจากส�ำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดย
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี
คิดตามแรงม้าเครื่องจักรรวมของโรงงานที่คุณใช้
• จดทะเบียนสรรพสามิต เนื่องจากเครื่องดื่ม
เป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี คุณจึงต้องจด
ทะเบียนภาษีสรรพสามิตด้วย ณ ส�ำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ (ตามแบบ ภษ.
01-04) ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มผลิตสินค้า

โดยมี ก ารก� ำ หนดให้ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม บรรจุ ข วด
เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องก�ำหนดวิธี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาสินค้า
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีหรือ GMP

• ยืน่ ขออนุญาตผลิต โดยหลังจากผลิตเสร็จแล้ว
คุณต้องส่งตัวอย่างเครื่องดื่มตามที่กฎหมายก� ำหนด
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อ
ขออนุมัติการผลิต
• ยืน่ แจ้งวันท�ำการผลิตและราคาขาย ต่ออธิบดี
กรมสรรพสามิต โดยยื่นที่ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
โรงงานผลิตของคุณตั้งอยู่ และแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเริ่มจ�ำหน่าย
รวมทั้ ง ท� ำ การจดแจ้ ง ฉลากและจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละงบ
เดือนเพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีสรรพสามิตด้วย

ทั้งนี้ ก่อนที่คุณจะน�ำเครื่องดื่มออกวาง
จ�ำหน่าย คุณมีความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี
(สรรพสามิต) ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาน�ำสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ได้มีกรณียกเว้นภาษีสรรพ
สามิตเครื่องดื่มประเภทน�้ ำผลไม้และพืชผักด้วย
เนือ่ งจากต้องการให้ผผู้ ลิตวัตถุดบิ ตัง้ ต้น เช่น ผัก
ผลไม้ หรือพืชสมุนไพรอื่นๆ มีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายผลผลิตของพวกเขามากขึ้น ถือเป็นการ
เพิ่มรายได้ของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’

?

วิธีการเสียภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม
1.โดยใช้แสตมป์สรรพสามิต
2.ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน เช่น เครื่องดื่มประเภท น�้ำโซดา
น�้ำอัดลม เครื่องดื่มชูก�ำลัง เป็นต้น
3.โดยช�ำระภาษีภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่น�ำสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม โดยมีหลักประกัน

ทั้งนี้ คุณต้องจัดท�ำรายงานภาษี ได้แก่
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้า
และวัตถุดิบ ยื่นต่อกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน�ำสินค้าออกวางจ�ำหน่ายด้วย

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’

?

‘ฉลาก’ ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
ของคุณนั้น ควรมีการออกแบบดีไซน์ที่สวยงาม
ดึงดูดสายตา เพื่อที่เมื่อวางจ�ำหน่ายแล้วจะมี
ความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ซึ่งฉลากนี้จะต้องระบุ: ชื่อ ตราเครื่องดื่ม
ที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ และเลขทะเบียน
อย. อย่างชัดเจน
ฉลากป้ายกระดาษ (พิมพ์แล้ว) หากผลิต
และออกแบบในต่างประเทศ ถ้าน�ำเข้ามาต้อง
เสียอากรในพิกัด 4821.10.90 อัตรา ..........%

ก้าวให้ไกล ‘ส่งออก’ ไปทั่วโลก
ผู้ประกอบการส่งออกเครื่องดื่มนั้น จะต้องมีเลข
ประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร และท�ำการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรก่อน จากนั้นจึงสามารถ
ท�ำการขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสินค้าส่ง
ออกนอกราชอาณาจักร หรือน�ำเข้าไปในเขตปลอดอากร
(เสมือนดินแดนต่างประเทศ)
ตามด้วยการลงทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกแบบ Paperless
ซึ่งหากคุณเคยลงทะเบียนมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องท�ำการ
ลงทะเบียนอีก สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกของศุลกากร
ได้เลย โดยการเป็นผู้ส่งออกนี้คุณจะต้องจัดท�ำรายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการยื่ น แบบแสดงรายการเสี ย ภาษี
ต่อไปด้วย

เมื่อมีเงินได้...ให้เสียภาษี
เมื่อมีรายได้จากการจ�ำหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่คุณ
จะต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับภาษีคือ
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ซึ่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับคุณมีดังนี้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้
จากการขายเครื่องดื่มทั้งในประเทศ
และส่ ง ออกต่ า งประเทศ คุ ณ ก็
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูป
แบบธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใน
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มนั้น ต้อง
มีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนิน
การในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน
เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้อง
มีการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย ทุกครัง้

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณ
ต้องซื้อหรือน�ำเข้าวัตถุดิบตั้งต้นใน
การผลิตเครื่องดื่ม หรือเครื่องดื่ม
บรรจุขวด ฯลฯ ราคาที่คุณซื้อมัก
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับ
ว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และ
เมื่อถึงคราวที่จะต้องขายเครื่องดื่ม
ของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจ
มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้
ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสีย
ภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง
ออกใบก�ำกับภาษีหรือบิลเงินสด
(กรณี ที่ คุ ณ เป็ น ผู ้ ป ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้ลูกค้า
ไว้เป็นหลักฐานด้วย พร้อมทั้งต้อง
จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี
ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่ อ ประกอบการยื่ น แบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง
ร า ย ก า ร เ พื่ อ เ สี ย ภ า ษี ต ่ อ ก ร ม
สรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่
ซึ่ ง นอกจากการเสี ย ภาษี ใ ห้
แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น
ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็น
ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี
อย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนดเวลา
ที่กรมสรรพากรก�ำหนด

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง’ 
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 2 ประกอบด้วย จังหวัด ชลบุรี

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

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

