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นับวันความต้องการบริโภคเครื่องด่ืมประเภทต่างๆ ยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้ง

เครื่องดื่มที่ให้พลัง อิ่มท้อง ดับกระหาย รวมถึงเครื่องดื่มที่เปี่ยม

คุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

 

  ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องด่ืมต้องพิจารณาคือ การวิเคราะห์

ความต้องการของผู้บริโภค กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ท�าความเข้าใจกับขั้นตอนการเสีย ‘ภาษีเครื่องดื่ม’ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

เครื่องดื่ม

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)

ลงทะเบียน Paperless จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ออกใบก�ากับภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นค�าขอยกเว้น/ 

คืนภาษีสรรพสามิต

ขออนญุาตน�าเข้าเคร่ืองดืม่ตาม พรบ.อาหาร ขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตเครื่องดื่ม ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ขออนญุาตผลติเครือ่งด่ืมกับ อย. ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ปิดและขีดฆ่าแสตมป์ แจ้งวันเวลาที่ผลิต จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษี การแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี จัดท�าบัญชีและงบเดือน

ปิดและขีดฆ่าแสตมป์/ช�าระภาษีสรรพสามิต

จัดท�ารายงานภาษี (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

ยืน่แบบแสดงรายการภาษมีลูค่าเพิม่ (กรณผีูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมูีลค่าเพ่ิม)



	 เครื่องดื่มเป ็นสินค ้า ท่ีกรมสรรพ
สามิตจัดเก็บภาษีตาม	 พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต	พ.ศ.2527	ดังนั้น	สินค้าเครื่องดื่ม
ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจึงได้แก่	 เครื่อง
ดื่มทั้งหลายที่อยู่ในรูปดื่มได้ทันที	หรือ	‘พร้อม
ดื่ม’	นั่นเอง	

ซึ่งหมายถึง	 สิ่งที่ตามปกติใช้เป็น
เครื่องดื่ม ได ้ โดยไม ่ต ้องเจือปนและไม ่มี
แอลกอฮอล์	 โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	 บรรจุในภาชนะและผนึก
ไว้	เช่น	น�้าแร่	น�้าหวาน	น�้าผลไม้	น�้าพืชผัก	และ
น�้าโซดา	เป็นต้น	

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’ ?

รู้ก่อนเริ่ม...

  ‘เครือ่งดืม่’ เป็นผลติภณัฑ์อาหารประเภทของเหลว 

ช่วยลดความกระหาย ให้ความรู้สึกสดชื่น และขจัด

ความอ่อนเพลีย ชดเชยปริมาณน�้าที่ร่างกายสูญเสียไป 

ตลอดจนมีคุณค่าทางอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ มีส่วน

ประกอบหลักคือ น�้า สารให้ความหวาน กรดอินทรีย์ 

สี กลิ่น หรือพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์ต่อ

สุขภาพ 

 ประเด็นที่ คุณต ้องวิ เคราะห ์

ส�าหรับธุรกิจเครื่องดื่มคือ แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 

เทรนด์การดูแลสุขภาพ รวมถึงวิธีส่ง

เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

ให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ�้าให้มากที่สุด 

ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสความส�าเร็จและการ

เติบโตในตลาดเครื่องดื่มในอนาคต 

 ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่ม น�าเข้า ผลิต 

จ�าหน่าย หรือส่งออกเครื่องดื่มอินเท

รนด์ของคุณ ผู้ประกอบการที่ดีอย่าง

คุณจะต้อง

	 •	 จดทะเบียนพาณิชย์ การ

ประกอบกิจการขายสินค้า ไม่ว่าอย่าง

เดียวหรือหลายอย่างก็ตาม หากคิด

รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงิน

ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้า

ดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ิน

เป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้อง

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่

วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (ผลิตหรือ

จ�าหน่าย)

 •	 ขอมีเลขประจ�าตัวผู ้ เสีย

ภาษีอากร กับกรมสรรพากร ตาม

ขนาดและประเภทธุรกิจของคุณ เพื่อ

ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

การช�าระภาษี การหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรม

สรรพากร รวมทั้งการจัดท�าเอกสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�าใบ

ก�ากับภาษี การจัดท�าใบเสร็จรับเงิน 

เป็นต้น

 •	 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	

กรณีมีรายได้จากยอดขายเครื่องดื่ม

เกินกว่า  1.8 ล้านบาทต่อปี แต่หาก

รายได้ต่อปีของคณุไม่เกนิ 1.8 ล้านบาท 

ก็เลือกจดหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ ซ่ึง

หากจดทะเบียนคุณก็จะกลายเป็น

ผู ้ประกอบการจดทะเบียนนั่นเอง 

(กรณีต้องการเป็นผู้น�าเข้า หรือส่ง

ออกเครื่องดื่มใดๆ ต้องจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย)



เริ่มง่ายๆ	ด้วยการ	‘น�าเข้า’
 การจะน�าเข้าสินค้าใดๆ คุณต้องมีเลขประจ�าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร และต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม

สรรพากรก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการของกรม

ศุลกากร คือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทาง 

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอเป็น 

ผู ้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร โดยคุณ 

สามารถด�าเนินการหรือให้ตัวแทนออกของรับอนุญาต 

(Customs Broker) ด�าเนินการลงทะเบียน โดยท�าการ 

ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบ Paperless
	 1.กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
	 2.ยื่นเอกสารลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
	 			2.1	ฝ่ายทะเบียน	ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ	ส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร	กรมศุลกากร
	 			2.2	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส�านักหรือส�านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
	 3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค�าขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
	 4.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปอนุมัติ
	 5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’ ?

 หลังจากลงทะเบียน Paperless แล้ว คุณต้องขออนุญาตน�าเข้าเครื่องดื่มกับส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เมื่อได้รับอนุญาตน�าเข้าเครื่องดื่มแล้ว จึงด�าเนินการน�าเข้าตาม

พิธีการน�าเข้าของกรมศุลกากร 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

น�้ำส้ม 2009.12.00 30% หรือ 10 บำท/Lit

น�้ำองุ่น 2009.61.00 30% หรือ 10 บำท/Lit

น�้ำผลไม้หรือน�้ำพืชผักผสมกัน 2009.90.90 30% หรือ 10 บำท/Lit

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

 โดยการน�าเข้าสินค้าประเภทเครื่องด่ืมนั้น คุณจะต้องขอปิดและขีดฆ่าแสตมป์และช�าระภาษีสรรพสามิต 

(กรมศุลกากรจัดเก็บแทน และขอเบิกแสตมป์กับสรรพสามิตพื้นที่ที่ด่านศุลกากรตั้งอยู่) ก่อนน�าเคร่ืองดื่มผ่าน 

ด่านศุลกากร ทั้งยังต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

เสียภาษีต่อไปด้วย



ในการผลิตเครื่องดื่มนั้นคุณต้องมีการ

เลือกวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้น

ตอนและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี หรือ GMP ที่

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ก�าหนดด้วย

โดยมีการก�าหนดให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มบรรจุขวด 

เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องก�าหนดวิธี เครื่องมือ

เครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาสินค้า

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีหรือ GMP

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’ ?

	 •	 ยืน่ขออนญุาตผลติ โดยหลังจากผลิตเสรจ็แล้ว 

คุณต้องส่งตัวอย่างเครื่องดื่มตามที่กฎหมายก�าหนด 

ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อ

ขออนุมัติการผลิต

	 •	 ยืน่แจ้งวันท�าการผลติและราคาขาย ต่ออธบิด ี

กรมสรรพสามิต โดยยื่นที่ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่

โรงงานผลิตของคุณตั้งอยู่ และแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน

อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเริ่มจ�าหน่าย 

รวมทั้งท�าการจดแจ้งฉลากและจัดท�าบัญชีและงบ

เดือนเพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีสรรพสามิตด้วย

ปูทาง...สร้างเครื่องดื่มของตัวเอง

 การจะเป็น ‘ผู ้ผลิต’ เครื่องด่ืมของตัวเองนั้น 

นอกจากการมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีรายได้จากยอดขายต่อปีเกิน 1.8 

ล้านบาท) และจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ก่อนท�าการ 

‘ผลิตเครื่องดื่ม’ คุณจะต้อง...

	 •	 ขออนุญาตต้ังสถานท่ีผลิตเคร่ืองด่ืม โดย

ตรวจสอบว่าสถานที่ผลิตอยู ่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานราชการท้องถ่ินใด และขออนุญาตสถานที่

ผลิตกับหน่วยงานนั้น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน

จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานครฯ 

เป็นต้น 

 ทั้งนี้ หากสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือนคุณ 

ต้องเสียภาษโีรงเรอืนและทีด่นิด้วย และถ้าเข้าข่ายโรงงาน 

จะต้องขออนญุาตจากส�านกัทะเบยีนโรงงาน กรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม หรือที่ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดย

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี

คิดตามแรงม้าเครื่องจักรรวมของโรงงานที่คุณใช้

	 •	 จดทะเบียนสรรพสามิต เนื่องจากเครื่องดื่ม

เป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี คุณจึงต้องจด

ทะเบียนภาษีสรรพสามิตด้วย ณ ส�านักงานสรรพสามิต

พื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ (ตามแบบ ภษ.

01-04) ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มผลิตสินค้า



 ‘ฉลาก’ ท่ีอยู่บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

ของคุณนั้น ควรมีการออกแบบดีไซน์ท่ีสวยงาม 

ดึงดูดสายตา เพื่อที่เมื่อวางจ�าหน่ายแล้วจะมี

ความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ซึ่งฉลากนี้จะต้องระบุ: ชื่อ ตราเครื่องดื่ม 

ที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ และเลขทะเบียน 

อย. อย่างชัดเจน

ฉลากป้ายกระดาษ (พิมพ์แล้ว) หากผลิต 

และออกแบบในต่างประเทศ ถ้าน�าเข้ามาต้อง

เสียอากรในพิกัด 4821.10.90 อัตรา ..........%   

วิธีการเสียภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม  
	 1.โดยใช้แสตมป์สรรพสามิต 
	 2.ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน	เช่น	เครื่องดื่มประเภท	น�้าโซดา	
น�้าอัดลม	เครื่องดื่มชูก�าลัง	เป็นต้น 
	 3.โดยช�าระภาษีภายในวันที่	15	ของ
เดือนถัดจากเดือนที่น�าสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม	โดยมีหลักประกัน

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’ ?

เติมเรื่อง
‘เครื่องดื่มน่ารู้’ ?

 ทั้งน้ี ก่อนที่คุณจะน�าเครื่องด่ืมออกวาง

จ�าหน่าย คุณมีความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี 

(สรรพสามิต) ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาน�าสินค้าออกจาก

โรงอุตสาหกรรม 

 อย่างไรก็ตาม ได้มีกรณียกเว้นภาษีสรรพ

สามิตเครื่องดื่มประเภทน�้าผลไม้และพืชผักด้วย 

เนือ่งจากต้องการให้ผูผ้ลติวตัถดุบิตัง้ต้น เช่น ผัก 

ผลไม้ หรือพืชสมุนไพรอื่นๆ มีรายได้จากการ

จ�าหน่ายผลผลิตของพวกเขามากขึ้น ถือเป็นการ

เพิ่มรายได้ของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

 ทั้งนี้ คุณต้องจัดท�ารายงานภาษี ได้แก่ 

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้า

และวัตถุดิบ ยื่นต่อกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนน�าสินค้าออกวางจ�าหน่ายด้วย

ก้าวให้ไกล	‘ส่งออก’	ไปทั่วโลก
 ผู้ประกอบการส่งออกเคร่ืองดื่มนั้น จะต้องมีเลข 

ประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร และท�าการจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรก่อน จากนั้นจึงสามารถ

ท�าการขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตส�าหรับสินค้าส่ง

ออกนอกราชอาณาจักร หรือน�าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

(เสมือนดินแดนต่างประเทศ)

 ตามด้วยการลงทะเบยีนเป็นผูส่้งออกแบบ Paperless  

ซึ่งหากคุณเคยลงทะเบียนมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องท�าการ 

ลงทะเบียนอีก สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกของศุลกากร

ได้เลย โดยการเป็นผู้ส่งออกนี้คุณจะต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เพื่อใช ้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

ต่อไปด้วย



เมื่อมีเงินได้...ให้เสียภาษี
เม่ือมีรายได้จากการจ�าหน่ายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่คุณ

จะต้องด�าเนินการเกี่ยวกับภาษีคือ 

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

ซึ่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับคุณมีดังนี้

 • ภาษีเงินได้  เมื่อมีรายได้

จากการขายเครื่องด่ืมทั้งในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ คุณก็

มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูป

แบบธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่าย  ใน

กระบวนการผลิตเครื่องดื่มนั้น ต้อง

มีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเก่ียวข้อง 

กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนิน

การในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน

เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้อง

มกีารหักภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย ทกุครัง้

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากคุณ

ต้องซื้อหรือน�าเข้าวัตถุดิบตั้งต้นใน

การผลิตเครื่องดื่ม หรือเครื่องดื่ม

บรรจุขวด ฯลฯ ราคาที่คุณซื้อมัก

บวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับ

ว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และ

เมื่อถึงคราวที่จะต้องขายเครื่องดื่ม

ของคุณบ้าง  การตั้งราคาขายอาจ

มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ 

ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสีย

ภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง

ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสด	

(กรณีที่คุณเป็นผู ้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้ลูกค้า

ไว้เป็นหลักฐานด้วย พร้อมทั้งต้อง

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เ พ่ือประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีด้วย

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง

ร ายการ เพื่ อ เ สี ยภาษี ต ่ อก รม

สรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่  

 ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้

แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น

ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  ถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลา

ที่กรมสรรพากรก�าหนด

ข่าวดี..

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

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”



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 2 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชลบุรี 

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	จดุ	

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


