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กล้วยไม้

“ก

ล้วยไม้’ ถือเป็นสินค้าส่งออกที่น�ำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ
จากศักยภาพและ จุดแข็งของกล้วยไม้ไทย ทั้งด้านสายพันธุ์ที่มีความ
หลากหลาย ความสวยงามทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของไม้ประดับเขตร้อน ผนวก
กับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ท�ำให้
ธุรกิจกล้วยไม้เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
และเนื่องจากธุรกิจนี้ใช้เงินทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง หากผู้ประกอบการไม่มี
พื้นฐานมาก่อน และมีเงินทุนจ�ำกัด อาจลองเริ่มจากการท�ำเป็นอาชีพเสริม เมื่อมอง
เห็นลู่ทางในการเติบโตจึงค่อยขยับขยาย พร้อมกับเรียนรู้เรื่องการเสียภาษีอย่าง
ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย
นำ�เข้า

ผลิต

จำ�หน่าย

ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์
ขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการนำ�เข้า-ส่งออก)
ลงทะเบียน Paperless

ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือน
และที่ดิน

ลงทะเบียน Paperless
จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้
กับกรมวิชาการเกษตร
ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขั้นตอนพิธีการนำ�เข้า
จัดทำ�รายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

ขออนุญาตสถานที่ผลิต

ยื่นคำ�ขอยกเว้นและคืนภาษี

ออกใบกำ�กับภาษี และจัดทำ�รายงานภาษี
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นคำ�ขออนุญาตบรรจุจากกรมศุลกากร

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้

ออกใบกำ�กับการขนย้ายจากกรมศุลกากร

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ออกใบกำ�กับภาษี
และจัดทำ�รายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

ชมสวนกล้วยไม้

‘กล้วยไม้’ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัด
ดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม มีอายุ
การใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญของไทย
เพราะเป็นไม้ส่งออกท�ำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการ
ปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยง
ลูกกล้วยไม้ เลี้ยงต้นกล้วยไม้ จนกระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและ
ส่งออกเอง

ก่ อ นเริ่ ม ธุ ร กิ จ กล้ ว ยไม้ คุ ณ ต้ อ งจดทะเบี ย น และมีหน้าที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็น
พาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่ ผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพื่อ
เริ่มประกอบกิจการ และเลือกด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้)
ตนเองถนัดและมีความเข้าใจ โดยเริ่มต้นจาก 3 ขั้นตอน
แต่ ก รณี ก ารผลิ ต / ปลู ก กล้ ว ยไม้ เ พื่ อ จ� ำ หน่ า ยใน
ง่ายๆ ดังนี้
ประเทศนั้นคุณจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่คุณ
โดยก่อนที่จะเริ่มท�ำการ ‘ผลิต’ ‘จ�ำหน่าย’ หรือ ต้องการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการ
‘ส่
งออก’ สิ่งที่คุณ่ จะต้
องท�
ำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติ น�ำเข้า-ส่งออก หรือเพื่อสามารถน�ำภาษีซื้อที่คุณต้องจ่าย
‘กลวยไม’ เปนพืชใบเลี้ยงเดีย
Orchidaceae เปนไมตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมี
ว
วในวงศ
ลักษณะดอกและสี
ได้แก่ สันลวดลายสวยงาม มีอายุการใชงานไดนาน กลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจที่มี
เมื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิต ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน
ความสําคัญของไทย เพราะเปนไมสงออกทํารายไดเขาประเทศปละหลายรอยลานบาท มีการปลูกเลี้ยง
อยางครบวงจร ตั้งแตการผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกลวยไม เลี้ยงตนกลวยไม จนกระทั่งให
• ขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี อ ากรกั บ กรม
ดอก ตัดดอกบรรจุหีบหอและสงออกเอง
สรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนได้ 3
ลอมกรอบ
สาระน
แบบ
ได้แก่ บุคคลธรรมดา
/ านิรู ติบุคคลไทยและนิติบุคคล
กลวยไม หรือ เอื้อง เปนพืชดอกที
ดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุมหนึ่ง โดยมีประมาณ 880 สกุล และ
ประมาณต่
22,000
้ยงเดี่ยว อยู
ชนิดที่มีการยอมรั
บ กลวยไม
จัดอยู
างประเทศ
/ คณะบุ
คคล
ห้ใานกลุงหุมพืน้ ชส่ใบเลี
วนสามั
ญใทีนวงศม่ ใิ กช่ลวนยไมติ บิ มีลคุ ักษณะการ
คล
ติบโตแบบตางๆ ไดแก
คือ กลวยไมว
ทยงานที
ี่เกาะอาศัยอยู
นตนไมอื่น โดยมีรากเกาะอยู
กับกิ่งไมหรือลําตน
กล
วยไม่น
อากาศ
โดยยื
จดตามหน่
่กบรมสรรพากรก�
ำหนด
กลวยไมดิน คือ กลวยไมที่ขึ้นอยูตามพื้นดินที่ปกคลุมดวยอินทรียวัตถุ
กลวยไมหิน คือ กลวยไมที่ขึ้นตามโขดหิน
• จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ปกติหากผูป้ ระกอบ
สาระ
การมี
จากการขายสิ
ค้าชหรื
บริกฒาร
นกว่30า วันนับ
กอนเริ่มธุรรายได้
กิจกลวยไม
นพาณิ
ยกั
คุณตองจดทะเบียน
กบ
ั อกรมพั
นาธุรกิจการคเกิ
า ภายใน
แตเริ่มประกอบกิจการ และเลือกดําเนินธุรกิจในรูปแบบที
ที่ตนเองถนัดและมีความเขาใจ โดยเริ่มตนจาก 3
ขั้นตอนง1.8
ายๆ ดังล้
นีา
้ นบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
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โดยกอนที่จะเริ่มทําการ ‘ผลิ
‘ ต’ ‘จําหนาย’ หรือ ‘สงออก’ สิ่งที่คุณจะตองทําความเขาใจและลงมือ
ปฏิบัติ ไดแก
 ขอมีเลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากรกั
าก บกรมสรรพากร ซึง่ ผูประกอบการสามารถยื
สามารถยื่นจดทะเบียน
ได 3 แบบ ไดแก บุคคลธรรมดา / นิตบ
ิ ุคคลไทยและนิตบ
ิ ุคคลตางประเทศ / คณะบุคคล หางหุนสวน
สามัญที่มใิ ชนต
ิ ิบุคคล โดยยื่นจดตามหนวยงานทีก
่ รมสรรพากรกําหนด
 จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม
่ ปกติหากผู
หากผูประกอบการมีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ เกิน
กวา 1.8 ลานบาทตอป แนนอนวาคุณตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และมีหนาทีต
่ องยื่นคําขอจดทะเบียน
 ก
 ก 
ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนผูประกอบการจดทะเบียน (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนเพื
เพื่อเปนผูประกอบการจด
ก







ทะเบียนได)
 ปลูกกลวยไมเพื่อจําหนายในประเทศนั้นคุณจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
แตกรณีการผลิต/ปลู
วนแตคุณตองการขอจดทะเบี
นภา 
มล
ู คาเพิ
ม
่ เพือ
่ ประโยชน
สงออก
 ยกนภาษี
ในการนํ
 าเขา-ส
- หรือเพือ่ สามารถนํา

เชนกัน
ภาษีซื้อทีค
่ ุณตอก
งจา
ยเมื
ซือ
้ วัตถุดิบในการผลิต ก็สามารถทําไดก
-่อก

กล้วยไม้ หรือ เอื้อง เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดยมีประมาณ 880 สกุล และ
ประมาณ 22,000 ชนิดที่มีการยอมรับ กล้วยไม้จัดอยู่
ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ ในวงศ์กล้วยไม้ มีลักษณะ
การเติบโตแบบต่างๆ ได้แก่
กล้วยไม้อากาศ คือ กล้วยไม้ที่เกาะ
อาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น โดยมีรากเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือ
ลำ�ต้น
กล้วยไม้ดิน คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้น
ดินที่ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ
กล้วยไม้หิน คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นตามโขดหิน

ผลิตกล้วยไม้เงินล้าน

ผู้ประกอบการต้อง ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือนและ
ทีด่ นิ ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. 2475 จาก
นั้นต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตโดยตรวจสอบว่าสถาน
ที่ ผ ลิ ต อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานราชการ
ท้องถิ่นใด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานครฯ เป็นต้น
ในกรณีทสี่ งิ่ ปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือน ผูป้ ระกอบการ
ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วย

สาระ
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รู้ก่อน...เข้าใจก่อน
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• กล้วยไม้ทั้งหมดต้องติดป้ายหรือฉลากหรือประทับ
ข้อ
ความตามที
่ ก�ำ หนดเป็
่ าชนะบรรจุ
 ก
ก งกฤษที
 นภาษาอั
 ภ
ก•-ดอกกล้
 วยไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ต้องมี
ในขัน้ ตอนนีค้ ณ
ุ ต้องจัดท�ำรายงานภาษีขาย รายงาน

ใบรั
บรองปลอดศั
ตรูพืชจากกรมวิ
ชาการเกษตรไปแสดง
ภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการยื่น
 ก


ต่
อ
พนั
ก
งานศุ
ล
กากรในการส่
ง
ออกด้
ว
ย
ก




ก
ก
เสียภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร
• จัดทำ�รายงานการส่งออกกลับไปยังกรม
(กรณีที่คุณเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
7
วิชาการเกษตร
..............................
• ธุรกิจกล้
วยไม้ นอกจากไม่ต้องเสียอากรขา
 ผลิตกลวยไมเงินลาน
ออกแล้ว ผู้ส่งออกยังสามารถขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
ผูประกอบการตอง ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ
อากร สำ�หรับดอกกล้วยไม้ ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
2475 (ฝง Link http://www.local.moi.go.th/law106.pdf) จากนั้นตองขออนุญาตสถานท
ในอั
ตดราร้
อยละ 0.07วยงานราชการท
ของราคาส่งออกองถิ่นใด เชน เท
โดยตรวจสอบวาสถานที่ผลิ0603.13.00
ตอยูในความรั
บผิ
ชอบของหน

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครฯ เปนตน ในกรณีที่สิ่ง
เปนอาคารหรือโรงเรืยน ผูประกอบการตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดวย
ในขั้นตอนนีค
้ ุณตองจัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินคาและว
ใชในการยื่นเสียภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แหงประมวลรัษฎากร (กรณีที่คุณเปนผูประก
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม)
**ขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘ผลิต’

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

เติบโตพร้อมส่งออก

 เติบโตพรอมสงออก
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มาถึงขั้นตอนการ ‘สงออก’ สิ่งแรกที่ตองทําคือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกา

มาถึงขั้นตอนการ ‘ส่งออก’ สิ่งแรกที่ต้องท�ำ
คือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอ
เป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
(ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว) โดยคุณ
สามารถด� ำ เนิ น การหรื อ ให้ ตั ว แทนออกของรั บ
อนุญาต (Customs Broker) ด�ำเนินการลงทะเบียน

จากนั้ น มาสู ่ ขั้ น ตอนการขนส่ งเพื่ อเตรี ย มการส่ ง ออก
ผู้ประกอบการต้องแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบก� ำกับการขนย้าย
สินค้า จากกรมศุลกากร หากเป็นการขนส่งทางเรือให้แสดง
ใบตรวจสอบรั บ สภาพตู ้ สิ น ค้ า (Equipment Interchange
Receipt: EIR) ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูล
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศปลายทางที่ น� ำ เข้ า
ไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
ทั้ ง ยั ง ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานภาษี ซื้ อ รายงานภาษี ข าย
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ะที่ดิน พ.ศ.
ที่ผลิต
ทศบาล
งปลูกสราง

วัตถุดิบ เพือ
่
กอบการจด

ากรทาง

โดยท�ำการลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น เพื่อ
ส่ ง ข้ อ มู ล จั ด ท� ำ ใบขนสิ น ค้ า ขาออก พร้ อ มแนบ
หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารการ
จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ออกไปนอกราช
อาณาจักร กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยจะส่งเลขทะเบียนแจ้งไปยังกรม
ศุลกากรให้ทราบเพื่อประกอบการส่งออก
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กรณีเกิดการนำ�เข้า
เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำ�คัญของไทย เพราะเป็น
ไม้ส่งออกทำ�รายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท ดังนั้นผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จึงมักเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรในเรื่องของการส่งออก
แต่หากคุณคิดจะนำ�เข้าวัตถุดิบบางชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ
กล้วยไม้ของคุณ เช่น ปุ๋ย ดิน หรือดอกกล้วยไม้ ต้นกล้ากล้วยไม้ ก็สามารถ
ทำ�ได้ เพียงแต่คุณต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (จดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มมาแล้ว) ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless
และเข้าสู่พิธีการนำ�เข้า โดยต้องศึกษาพิกัดศุลกากรของสินค้าที่จะนำ�เข้าให้ดี
เพราะต้องนำ�มาคำ�นวณภาษีที่คุณต้องจ่ายก่อนนำ�สินค้าเข้าประเทศ

รายการ
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
ดอกกล้วยไม้
0603.13.00
30%
ต้นกล้วยไม้
0602.90.90
30%
ต้นกล้ากล้วยไม้
0602.90.20
30%
รวมทั้งคุณต้องจัดทำ�รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปด้วย
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

จั ด ท�ำรายงานดี . .. ยื่ น ภาษี ถู ก ต้ อ ง

รายงานดี... ยื่นภาษีถก
ู ตอง

• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่น
แบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายใน
ก  

Internet
เดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษี
www.rd.go.th
เดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษี
/
ก


ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
ก
 
กก
• ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบ

กก
ช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง


		 1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่น
แบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ
22
หลังมีรายได้จากการท�ำธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่น
ต้อ งท� ำ หน้ าที่ เ ป็ นพลเมื
อ งที่ดี เสียภาษีป ระจ� ำ ปี ตาม ่ 		
หลังมีรายไดจากการทําธุรกิจแลว ผูป
 ระกอบการตองทําหนาทีเ่ ปนพลเมืองทีด
ี เสียภาษีประจําป
แบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วัน
รูปแบบในการจดทะเบี
ยนดังนี้
บบในการจดทะเบี
ยนดังนี้
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบั
ญชี
 ผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา ยื่นแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษี
เดือน
ก- / กก

กก

ก-/ก

กก

มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษี
าคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปถัดไป
 ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล ยื่นแบบชําระภาษีปล
 ะ 2 ครั้ง
.ภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแตวันครบ
องรอบระยะเวลาบัญชี
.ภาษีเงินไดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวัน
องรอบระยะเวลาบัญชี

4

สาระนารู

ยวของกับรายไดของคุณ
 ภาษีเงินได เมื่อมีรายไดจากการขายกลวยไม คุณก็มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คือ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่
ซึ่ ง นอกจากการเสี ย ภาษี ให้แก่ภาครัฐ
แล้ว คุณยังสามารถยืน่ ลดหย่อนภาษีได้อกี ด้วย
ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ตรงตามก� ำ หนดเวลาที่ ก รม
สรรพากรก�ำหนด
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ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายกล้วยไม้
คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการเพาะพันธุ์ เลี้ยง
เนื้อเยื่อ ตัดดอก จัดช่อ หรือขั้นตอนอื่นๆ ของการผลิต
‘กล้วยไม้’ คุณต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
กระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำ�เนินการคือ เมื่อคุณจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

“ทำ�ตาม ‘หน้าที่’
ช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
สำ � หรับผู้ประกอบการที่เ ป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คู่มือภาษีสำ�หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ราคาที่
คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็น
ผูเ้ สียภาษีในส่วนนี้ และเมือ่ ถึงคราวทีจ่ ะต้องขายกล้วยไม้
ของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่า
เพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษี
นี้แทน แต่ที่สำ�คัญคือคุณต้องออกใบกำ�กับภาษีหรือ
บิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

โครงการ ‘คลินิกภ าษีกระทรวงการคลัง’
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 10 ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

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

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

