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“กล้วยไม้’ ถือเป็นสินค้าส่งออกที่น�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ  

จากศักยภาพและ จุดแข็งของกล้วยไม้ไทย ทั้งด้านสายพันธุ์ที่มีความ

หลากหลาย ความสวยงามทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไม้ประดับเขตร้อน ผนวก

กับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ท�าให้

ธุรกิจกล้วยไม้เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

และเนื่องจากธุรกิจนี้ใช้เงินทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง หากผู้ประกอบการไม่ม ี

พื้นฐานมาก่อน และมีเงินทุนจ�ากัด อาจลองเริ่มจากการท�าเป็นอาชีพเสริม เมื่อมอง

เห็นลู่ทางในการเติบโตจึงค่อยขยับขยาย พร้อมกับเรียนรู้เรื่องการเสียภาษีอย่าง 

ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย

กล้วยไม้

นำ�เข้� ผลิต จำ�หน่�ย ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก)

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือน

และที่ดิน

ลงทะเบียน Paperless

จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ 

กับกรมวิชาการเกษตร

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ขออนุญาตสถานที่ผลิต ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษี 

จัดท�ารายงานภาษี ออกใบก�ากับภาษี และจัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นค�าขออนุญาตบรรจุจากกรมศุลกากร

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ออกใบก�ากับการขนย้ายจากกรมศุลกากร

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ออกใบก�ากับภาษี 

และจัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี



กล้วยไม้ หรือ เอื้อง เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลาย

มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดยมีประมาณ 880 สกุล และ

ประมาณ 22,000 ชนิดที่มีการยอมรับ กล้วยไม้จัดอยู่

ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์กล้วยไม้ มีลักษณะ

การเติบโตแบบต่างๆ ได้แก่

           กล้วยไม้อากาศ คือ กล้วยไม้ที่เกาะ

อาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น โดยมีรากเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือ

ลำาต้น

           กล้วยไม้ดิน คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้น

ดินที่ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ

           กล้วยไม้หิน คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นตามโขดหิน

ชมสวนกล้วยไม้
 ‘กล้วยไม้’ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัด

ดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม มีอายุ

การใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญของไทย 

เพราะเป็นไม้ส่งออกท�ารายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการ

ปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยง

ลูกกล้วยไม้ เลี้ยงต้นกล้วยไม้ จนกระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและ

ส่งออกเอง

ส�ระ ?น่�รู้

 ก ่อนเริ่มธุรกิจกล้วยไม้ คุณต้องจดทะเบียน

พาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่

เริ่มประกอบกิจการ และเลือกด�าเนินธุรกิจในรูปแบบที่

ตนเองถนัดและมีความเข้าใจ โดยเริ่มต้นจาก 3 ขั้นตอน

ง่ายๆ ดังนี้

 โดยก่อนที่จะเริ่มท�าการ ‘ผลิต’ ‘จ�าหน่าย’ หรือ 

‘ส่งออก’ ส่ิงที่คุณจะต้องท�าความเข้าใจและลงมือปฏิบัติ 

ได้แก่ 

 • ขอมีเลขประจ�าตัวผู ้ เสียภาษีอากรกับกรม

สรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนได้ 3  

แบบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลไทยและนิติบุคคล 

ต่างประเทศ / คณะบคุคล ห้างหุน้ส่วนสามญัทีม่ใิช่นติบิคุคล  

โดยยื่นจดตามหน่วยงานที่กรมสรรพากรก�าหนด

 • จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ปกตหิากผูป้ระกอบ

การมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกินกว่า 

1.8 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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 ผลิตกลวยไมเงินลาน 
  ผูประกอบการตอง ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 (ฝง Link http://www.local.moi.go.th/law106.pdf) จากน้ันตองขออนุญาตสถานที่ผลิต 
โดยตรวจสอบวาสถานที่ผลติอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานราชการทองถิ่นใด เชน เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวดั องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครฯ เปนตน ในกรณีที่สิ่งปลกูสราง
เปนอาคารหรือโรงเรืยน ผูประกอบการตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดวย  
  ในข้ันตอนน้ีคุณตองจัดทาํรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ้ือ และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพ่ือ
ใชในการย่ืนเสียภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แหงประมวลรัษฎากร (กรณีที่คุณเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘ผลิต’  

............................ 
 เติบโตพรอมสงออก 
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มาถึงข้ันตอนการ ‘สงออก’ สิ่งแรกที่ตองทําคือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศลุกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) เพ่ือขอเปนผูประกอบการนําเขา-สงออกกับกรมศลุกากร 

และมีหน้าที่ต้องย่ืนค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพื่อ

เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้)

 แต่กรณีการผลิต / ปลูกกล้วยไม้เพื่อจ�าหน่ายใน

ประเทศนั้นคุณจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่คุณ

ต้องการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการ 

น�าเข้า-ส่งออก หรือเพื่อสามารถน�าภาษีซื้อที่คุณต้องจ่าย 

เมื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิต ก็สามารถท�าได้เช่นกัน
 ‘กลวยไม’ เปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ว
ลักษณะดอกและสสีันลวดลายสวยงาม
ความสาํคญัของไทย เพราะเปนไมสงออกทํารายไดเขาประเทศปละหลายรอยลานบาท
อยางครบวงจร ตั้งแตการผสมเกสร เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
ดอก ตัดดอกบรรจุหีบหอและสงออกเอง
 
ลอมกรอบ1 

  กลวยไม หรือ เอื้อง เปนพืชดอก
ประมาณ 22,000 ชนิดท่ีมีการยอมรับ กลวยไมจัดอยูในกลุม
เติบโตแบบตางๆ ไดแก 
           กลวยไมอากาศ คือ กลวยไมท่ีเกาะอาศัยอยูบนตนไมอ่ืน โดยมีรากเกาะอยูกับก่ิงไมหรือลําตน
           กลวยไมดิน คือ กลวยไมท่ีขึ้นอยูตามพื้นดินท่ีปกคลุมดวยอินทรียวัตถุ
           กลวยไมหิน คือ กลวยไมท่ีขึ้นตามโขดหิน
 

 
  กอนเร่ิมธุรกิจกลวยไม คุณ
แตเร่ิมประกอบกิจการ และเลือกดาํเนินธุรกจิ
ข้ันตอนงายๆ ดังน้ี 
 

 
 
 โดยกอนที่จะเร่ิมทาํการ ‘
ปฏิบัต ิไดแก  

 ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอาก
ได 3 แบบ ไดแก บุคคลธรรมดา /
สามัญที่มิใชนิติบุคคล โดยย่ืนจดตามหนวยงานทีก่รมสรรพากรกําหนด
   จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิ
กวา 1.8 ลานบาทตอป แนนอนวาคุณตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียน
ทะเบียนได) 
 แตกรณีการผลติ/ปลูกกลวยไมเพ่ือจําหนายในประเทศน้ันคุณจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
เวนแตคุณตองการขอจดทะเบียนภา
ภาษีซ้ือทีคุ่ณตองจายเม่ือซ้ือวตัถดุิบในการผลติ

พืชใบเลี้ยงเดีย่วในวงศ Orchidaceae เปนไมตัดดอกยอดนิยม
ลักษณะดอกและสสีันลวดลายสวยงาม มีอายุการใชงานไดนาน กลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจที่มี

เพราะเปนไมสงออกทํารายไดเขาประเทศปละหลายรอยลานบาท
อยางครบวงจร ตั้งแตการผสมเกสร เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เลี้ยงลูกกลวยไม เลี้ยงตนกล

ตัดดอกบรรจุหีบหอและสงออกเอง 

สาระนารู 
พืชดอกท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดกลุมหนึ่ง โดยมีประมาณ 

ชนิดท่ีมีการยอมรับ กลวยไมจัดอยูในกลุมพืชใบเล้ียงเด่ียว อยูในวงศกลวยไม

คือ กลวยไมท่ีเกาะอาศัยอยูบนตนไมอ่ืน โดยมีรากเกาะอยูกับก่ิงไมหรือลําตน
คือ กลวยไมท่ีขึ้นอยูตามพื้นดินท่ีปกคลุมดวยอินทรียวัตถุ 
คือ กลวยไมท่ีขึ้นตามโขดหิน 

คุณตองจดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
และเลือกดาํเนินธุรกจิในรูปแบบที่ตนเองถนัดและมีความเขาใจ

 

‘ผลติ’ ‘จําหนาย’ หรือ ‘สงออก’ สิ่งที่คุณจะตองทาํความเขาใจและลงมือ

ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร ซ่ึงผูประกอบการสามารถย่ืนจดทะเบียน
/ นิตบิุคคลไทยและนิตบิุคคลตางประเทศ / คณะบคุคล หางหุนสวน

โดยย่ืนจดตามหนวยงานทีก่รมสรรพากรกําหนด 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ปกตหิากผูประกอบการมีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ

แนนอนวาคุณตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และมีหนาทีต่องย่ืนคาํขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียน (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนเพ่ือเปนผูประกอบการจด

ปลูกกลวยไมเพ่ือจําหนายในประเทศน้ันคุณจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
เวนแตคุณตองการขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือประโยชนในการนําเขา-สงออก
ภาษีซ้ือทีคุ่ณตองจายเม่ือซ้ือวตัถดุิบในการผลติ ก็สามารถทําไดเชนกัน 

เปนไมตัดดอกยอดนิยม เน่ืองจากมี
กลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจที่มี

เพราะเปนไมสงออกทํารายไดเขาประเทศปละหลายรอยลานบาท มีการปลูกเลี้ยง
ยไม เลี้ยงตนกลวยไม จนกระทั่งให

ท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดกลุมหนึ่ง โดยมีประมาณ 880 สกุล และ
อยูในวงศกลวยไม มีลักษณะการ

คือ กลวยไมท่ีเกาะอาศัยอยูบนตนไมอ่ืน โดยมีรากเกาะอยูกับก่ิงไมหรือลําตน 

กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 30 วันนับ
ที่ตนเองถนัดและมีความเขาใจ โดยเร่ิมตนจาก 3 

จะตองทาํความเขาใจและลงมือ

สามารถย่ืนจดทะเบียน
คณะบคุคล หางหุนสวน

หากผูประกอบการมีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ เกิน
และมีหนาทีต่องย่ืนคาํขอจดทะเบียน

เพ่ือเปนผูประกอบการจด

ปลูกกลวยไมเพ่ือจําหนายในประเทศน้ันคุณจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 

สงออก หรือเพ่ือสามารถนํา



ผลิตกล้วยไม้เงินล้�น
 ผู้ประกอบการต้อง ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือนและ 

ทีดิ่นตาม พ.ร.บ.ภาษโีรงเรอืนและทีดิ่น พ.ศ. 2475 จาก

นั้นต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตโดยตรวจสอบว่าสถาน

ที่ผลิตอยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ 

ท้องถิ่นใด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานครฯ เป็นต้น  

ในกรณทีีส่ิง่ปลกูสร้างเป็นอาคารหรอืโรงเรอืน ผูป้ระกอบการ 

ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วย 

 

  ในขัน้ตอนนีค้ณุต้องจดัท�ารายงานภาษขีาย รายงาน

ภาษีซ้ือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการย่ืน

เสียภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

(กรณีที่คุณเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  เติบโตพร้อมส่งออก
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.............................. 

 ผลิตกลวยไมเงินลาน 
  ผูประกอบการตอง ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 (ฝง Link http://www.local.moi.go.th/law106.pdf) จากน้ันตองขออนุญาตสถานที่ผลิต 
โดยตรวจสอบวาสถานที่ผลติอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานราชการทองถิ่นใด เชน เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวดั องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครฯ เปนตน ในกรณีที่สิ่งปลกูสราง
เปนอาคารหรือโรงเรืยน ผูประกอบการตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดวย  
  ในข้ันตอนน้ีคุณตองจัดทาํรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ้ือ และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพ่ือ
ใชในการย่ืนเสียภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แหงประมวลรัษฎากร (กรณีที่คุณเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘ผลิต’  

............................ 
 เติบโตพรอมสงออก 
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มาถึงข้ันตอนการ ‘สงออก’ สิ่งแรกที่ตองทําคือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศลุกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) เพ่ือขอเปนผูประกอบการนําเขา-สงออกกับกรมศลุกากร 

รู้ก่อน...เข้าใจก่อน

       • กล้วยไม้ทั้งหมดต้องติดป้ายหรือฉลากหรือประทับ
ข้อความตามท่ีกำาหนดเป็นภาษาอังกฤษท่ีภาชนะบรรจุ 
       • ดอกกล้วยไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ต้องมี
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตรไปแสดง
ต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออกด้วย 
       • จัดทำารายงานการส่งออกกลับไปยังกรม
วิชาการเกษตร 
       • ธุรกิจกล้วยไม้ นอกจากไม่ต้องเสียอากรขา
ออกแล้ว ผู้ส่งออกยังสามารถขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากร สำาหรับดอกกล้วยไม้ ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 
0603.13.00 ในอัตราร้อยละ 0.07 ของราคาส่งออก

ส�ระ ?น่�รู้



  เติบโตพร้อมส่งออก
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 ผลิตกลวยไมเงินลาน 
  ผูประกอบการตอง ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 (ฝง Link http://www.local.moi.go.th/law106.pdf) จากน้ันตองขออนุญาตสถานที่ผลิต 
โดยตรวจสอบวาสถานที่ผลติอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานราชการทองถิ่นใด เชน เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวดั องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครฯ เปนตน ในกรณีที่สิ่งปลกูสราง
เปนอาคารหรือโรงเรืยน ผูประกอบการตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดวย  
  ในข้ันตอนน้ีคุณตองจัดทาํรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ้ือ และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพ่ือ
ใชในการย่ืนเสียภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แหงประมวลรัษฎากร (กรณีที่คุณเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘ผลิต’  

............................ 
 เติบโตพรอมสงออก 
   

        ก-/ก      กก 

  ก/ก/ กก

กก

กกกก

กกก

กก



12  
 
 

มาถึงข้ันตอนการ ‘สงออก’ สิ่งแรกที่ตองทําคือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศลุกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) เพ่ือขอเปนผูประกอบการนําเขา-สงออกกับกรมศลุกากร 

 จากน้ันมาสู่ข้ันตอนการขนส่งเพื่อเตรียมการส่งออก  

ผู้ประกอบการต้องแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบก�ากับการขนย้าย

สินค้า จากกรมศุลกากร หากเป็นการขนส่งทางเรือให้แสดง

ใบตรวจสอบรับสภาพตู ้สินค้า (Equipment Interchange 

Receipt: EIR) ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูล

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางที่น�าเข้า 

ไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น

 ทั้งยังต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

 มาถึงขั้นตอนการ ‘ส่งออก’ สิ่งแรกที่ต้องท�า

คือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอ

เป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร 

(ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว) โดยคุณ 

สามารถด�าเนินการหรือให้ตัวแทนออกของรับ

อนุญาต (Customs Broker) ด�าเนินการลงทะเบียน 

โดยท�าการลงทะเบียนเฉพาะคร้ังแรกเท่านั้น เพื่อ

ส่งข้อมูลจัดท�าใบขนสินค้าขาออก พร้อมแนบ 

หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารการ

จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ออกไปนอกราช

อาณาจักร กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยจะส่งเลขทะเบียนแจ้งไปยังกรม

ศุลกากรให้ทราบเพื่อประกอบการส่งออก

กรณีเกิดการนำาเข้า
 เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญของไทย เพราะเป็น
ไม้ส่งออกทำารายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท ดังนั้นผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จึงมักเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรในเรื่องของการส่งออก

แต่หากคุณคิดจะนำาเข้าวัตถุดิบบางชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ
กล้วยไม้ของคุณ เช่น ปุ๋ย ดิน หรือดอกกล้วยไม้ ต้นกล้ากล้วยไม้ ก็สามารถ
ทำาได้ เพียงแต่คุณต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (จดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มมาแล้ว) ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless 
และเข้าสู่พิธีการนำาเข้า โดยต้องศึกษาพิกัดศุลกากรของสินค้าที่จะนำาเข้าให้ดี
เพราะต้องนำามาคำานวณภาษีที่คุณต้องจ่ายก่อนนำาสินค้าเข้าประเทศ

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ดอกกล้วยไม้ 0603.13.00 30%

ต้นกล้วยไม้ 0602.90.90 30%

ต้นกล้ากล้วยไม้ 0602.90.20 30%

 รวมทั้งคุณต้องจัดทำารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปด้วย

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

ส�ระ ?น่�รู้



 • ผู้ประกอบก�รที่เป็นบุคคลธรรมด� ยื่น

แบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือน

มกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายใน

เดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษี

เดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษี 

ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

 • ผู้ประกอบก�รที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบ

ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง 

  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่น

แบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 

 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี 

  2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่น

แบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วัน

สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

จัดทำ�ร�ยง�นดี... ยื่นภ�ษีถูกต้อง 
  

 
 
 
 

 จัดทํารายงานดี... ย่ืนภาษีถกูตอง 
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หลังมีรายไดจากการทําธุรกจิแลว ผูประกอบการตองทาํหนาทีเ่ปนพลเมืองทีด่ี เสียภาษีประจําป 

ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังน้ี 
   ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดา ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 คร้ัง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดอืนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษี
เดอืนมกราคม-ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดอืนมีนาคมปถัดไป    
   ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคล ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 คร้ัง  

1.ภาษีเงินไดคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดอืน นับแตวันครบ 
6 เดอืนของรอบระยะเวลาบญัช ี 

2.ภาษีเงินไดสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบญัช ี  
 
ลอมกรอบ4 

สาระนารู 
ภาษีท่ีเก่ียวของกับรายไดของคุณ 

 ภาษีเงินได เมื่อมีรายไดจากการขายกลวยไม คุณก็มีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คือ 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ในการเพาะพันธุ เล้ียงเนื้อเย่ือ ตัดดอก จัดชอ หรือขั้นตอนอ่ืนๆ ของการผลิต 
‘กลวยไม’ คุณตองมีการวาจางแรงงานเขามาเก่ียวของ กระบวนการดานภาษีท่ีตองดําเนินการคือ เมื่อคุณจาย
เงินเดือน คาจาง และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ทุกครั้ง 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม หากคุณตองซ้ือวัตถุดิบ รวมท้ังวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต ราคาท่ีคุณ
ซ้ือจะบวกภาษีมูลคาเพิ่มมาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษีในสวนนี้ และเมื่อถึงคราวท่ีจะตองขายกลวยไมของ
คุณบาง การต้ังราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพิ่มเขาไปได ซ่ึงลูกคาของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีนี้แทน แต
ท่ีสําคัญคือคุณตองออกใบกํากับภาษีหรือบิลเงินสดใหลูกคาไวเปนหลักฐานดวย 

 

 หลังมีรายได้จากการท�าธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการ 

ต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�าปี ตาม 

รูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้

 



ข่�วดี..

ภ�ษีน่�รู้
 สำาหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง

 ติดตามได้ที่ ‘คู่มือภาษีสำาหรับ
วิสาหกิจชุมชน’

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายกล้วยไม้ 
คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการเพาะพันธุ์ เลี้ยง
เนื้อเยื่อ ตัดดอก จัดช่อ หรือขั้นตอนอื่นๆ ของการผลิต 
‘กล้วยไม้’ คุณต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 
กระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำาเนินการคือ เมื่อคุณจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 
หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ราคาที่
คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็น 
ผู้เสียภาษีในส่วนน้ี และเม่ือถึงคราวท่ีจะต้องขายกล้วยไม้ 
ของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่า
เพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษ ี
นี้แทน แต่ที่สำาคัญคือคุณต้องออกใบกำากับภาษีหรือ 
บิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส�ระ ?น่�รู้
 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่

 ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐ

แล้ว คณุยังสามารถยืน่ลดหย่อนภาษไีด้อกีด้วย  

ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรม

สรรพากรก�าหนด

“ทำ�ต�ม ‘หน้�ที่’ 

ช่วยกันเสียภ�ษีเพื่อพัฒน�ประเทศ”



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 10 ประกอบ ด้วย จังหวัด กรุงเทพมห�นคร

โครงก�ร ‘คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง’  

กำ�เนดิ ข้ึน ต�ม วตัถปุระสงค ์ก�ร ให ้คว�ม 

รู้ เรื่อง ภ�ษี แก่ ประช�ชน อย่�ง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม ก�ร ให้ บริก�ร 

ด�้น ภ�ษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภ�ษ ี

ได้แก่ กรม สรรพ�กร กรม สรรพส�มิต 

กรม ศลุก�กร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิ�ร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ท�ง เลือก ใหม่ ใน ก�ร เข้� 

ถึง บริก�ร ของ ภ�ค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้� หม�ย 

 หลัก ของ โครงก�ร คือ ผู้ ประกอบ ก�ร 

ร�ย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ ก�ร SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


