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ปลาร้าบอง



ผลิตภัณฑ์ปลาร้านับว่าเป็นอาหารแปรรูปที่เริ่มขยับจากธุรกิจใน

ระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กมาเป็นผู้ผลิตในขนาดกลาง

และใหญ่ และกลายเป็นสินค้า OTOP รวมทั้งการส่งออกไปยัง

ตลาดต่างประเทศก็เริ่มขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

‘ปลาร้าบอง’ เป็นอีกหนึ่งผลผลิตส�าคัญจากผลิตภัณฑ์จาก

ปลาร้า ที่ก�าลังสร้างความฮือฮาให้ตลาด ใครจะเชื่อ... ว่าอาหารพื้นบ้าน

ที่ชาวอีสานเรียกว่า ‘แจ่วบอง’ นี้จะตีตลาดอาหารไทยได้กระจุย สร้าง

รายได้ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นกอบเป็นก�า และเมื่อมีรายได้ผู้ประกอบ

การอย่างคุณก็มีหน้าที่เรื่อง ‘ภาษี’ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ได้เงินมา

เมื่อไรก็เสียภาษีตามหน้าที่คนไทยกันเลย

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

• กรณีมีรายได้จากการขายมากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี 

• กรณีต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของกรมสรรพากร  

และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกน�้าพริก

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขออนุญาตน�าเข้าสินค้าบางประเภท  

(กรมการค้าต่างประเทศ)

จัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

ช�าระอากรขาเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ปลาร้าบอง



ฮู้จัก...ปลำร้ำบอง
 ปลำร้ำบอง หรือ แจ่วบอง ในภาษาอีสาน

หมายถึง อาหารประเภทน�้าพริก ซึ่งชาวอีสานนิยมรับ

ประทานคู่กับผัก ถือเป็นอาหารหลักที่ท�าได้ง่ายเพราะมี

เครื่องปรุงไม่มากนัก

  ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งจากความเร่งรีบและการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�างาน

ในภูมิภาคต่างๆ ท�าให้การปรุงอาหารรับประทานเองลด

น้อยลง จึงเกิดธุรกิจการผลิต ‘ปลาร้าบอง’ จ�าหน่ายทั้ง

ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ รวมไปถึงการเป็นสินค้า

ส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของควำมแซบ
  หากคุณคิดให้ปลาร้าบองแซบๆ เป็นสินค้าสร้างรายได้ คุณต้อง

เริ่มด�าเนินการธุรกิจโดยการจดทะเบียนกิจการตามรูปแบบที่ต้องการ 

คือ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นต้น

 หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระบบภาษีด้วยการขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสีย

ภาษีอากรกับกรมสรรพากร และยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี

มีรายได้จากการขายปลาร้าบองเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต้องการ

เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร และ/หรือต้องการเป็น

ผู้น�าเข้า-ส่งออกปลาร้าบองกับกรมศุลกากร) โดยมีสิทธิยื่นค�าขอจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในก�าหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบ

กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ

ซึ่งเมื่อคุณท�าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว ่าด้วยจุด

ประสงค์อะไรก็ตาม หน้าที่ทางภาษีที่ตามมาคือ คุณต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีเพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

เกล็ด

ควำมรู้

• ประชากรไทยกว่า 63 ล้านคน บริโภค
ปลาร้าดิบเฉลี่ย 1.15 กรัม/คน/วัน หรือ 419.75 
กรัม/คน/ปี 

• การบริโภคปลาร้าดิบของประชากรทั้ง
ประเทศ 26,000 ตัน/ปี 

• อุตสาหกรรมผลิตปลาร้ามีทั้งแบบโรงงาน
ขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมครอบครัว มากกว่า 
300 แห่ง 



ลอมกรอบ1 
เกร็ดความรู 

 ประชากรไทยกวา 63 ลานคน บริโภคปลาราดิบเฉล่ีย 1.15 กรัม/คน/วัน หรือ 419.75 กรัม/คน/ป  
 การบริโภคปลาราดิบของประชากรท้ังประเทศ 26,000 ตัน/ป  
 อุตสาหกรรมผลิตปลารามีท้ังแบบโรงงานขนาดใหญและอุตสาหกรรมครอบครัว มากกวา 300 แหง  

 
 
 จุดเร่ิมตนของความแซบ 
  หากคุณคิดใหปลาราบองแซบๆ เปนสินคาสรางรายได คุณตองเร่ิมดาํเนินการธุรกิจโดยการจด
ทะเบียนกิจการตามรูปแบบที่ตองการ คือ สหกรณ วสิาหกิจชุมชน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เปนตน 
 หลังจากน้ันจึงเขาสูระบบภาษีดวยการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และย่ืน
ขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (กรณีมีรายไดจากการขายปลาราบองเกิน 1.8 ลานบาทตอป หรือตองการ
เปนผูประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร และ/หรือตองการเปนผูนําเขา-สงออกปลาราบองกบักรม
ศุลกากร) โดยมีสทิธิย่ืนคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไดภายในกาํหนด 6 เดือนกอนวันเร่ิมประกอบ
กิจการขายสินคาหรือใหบริการ 

ซ่ึงเม่ือคุณทําการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาดวยจุดประสงคอะไรก็ตาม หนาทีท่างภาษีที่
ตามมาคอื คุณตองจัดทํารายงานภาษีเพ่ือใชประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 
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 ถกูตองทกุข้ันตอนการผลิต  
  ปลาราบองเปนหน่ึงในผลติภัณฑประเภทอาหารที่อยูในความดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหอาหารมีความปลอดภัย ผูประกอบการผลิตปลาราบองอยาง
คุณจึงตองปฏิบัตติามเง่ือนไข พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ.2522 และตองศึกษาเร่ืองกิจการทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice หลกัเกณฑและวธิีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร ใชเปนแนวทางในการปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค   
 และกอนการผลติปลาราบองคุณตองทําการขออนุญาตสถานที ่คุณจะตองพิจารณารูปแบบธุรกิจ
ของตนเอง เพ่ือย่ืนจดแจงกบัหนวยงานทีดู่แลในเขตพ้ืนที่ตั้งของโรงงาน ถามีคนงานตั้งแต 7 คนข้ึนไป 
ใชเคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟา กาซหุงตม จํานวน 5 แรงมาข้ึนไป ใหจดเปนลักษณะของโรงงาน  

 

ถูกต้องทุกขั้นตอนกำรผลิต
   ปลาร้าบองเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่อยู่ใน

ความดูแลของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย ผู้ประกอบการผลิต

ปลาร้าบองอย่างคุณจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข พระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 และต้องศึกษาเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  

 และก่อนการผลิตปลาร้าบองคุณต้องท�าการขออนุญาต

สถานที่ คุณจะต้องพิจารณารูปแบบธุรกิจของตนเอง เพื่อยื่น

จดแจ้งกับหน่วยงานที่ดูแลในเขตพื้นที่ตั้งของโรงงาน ถ้ามีคนงาน

ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม จ�านวน  

5 แรงม้าขึ้นไป ให้จดเป็นลักษณะของโรงงาน
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   หลังจากน้ันจึงขออนุญาตผลิตอาหาร ขอจดทะเบียนอาหารของผลิตภัณฑ (แบบ สบ.5) รับเลข
สารบบอาหาร พรอมทั้งตองแสดงฉลากใหถูกตองตามคณุภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดวย 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘ผลิต’ 

..................................................... 
 
 ‘สงออก’ เพิ่มชองทางใหปลาราบอง 

ตลาดหลกัในการสงออกปลาราของไทย คอื สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย และ 
ประเทศในตะวันออกกลาง โดยสหรัฐอเมริกาเปนตลาดใหญที่สดุแตก็มีปญหามากทีสุ่ด เพราะเปน
ประเทศที่เขมงวดเร่ืองความสะอาดปลอดภัยของสินคาประเภทอาหารที่จะนําเขา ปลาราไทยจึงเขา
ประเทศน้ีไดนอยกวาทีค่วรจะเปน 

และกรณีที่คุณตองการ ‘สงออกปลาราบอง’ สิ่งแรกที่ตองทํา คือ การลงทะเบียนเปนผูผานพิธี
การทางศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) โดยทําการลงทะเบยีนในคร้ังแรกคร้ัง
เดียวเทาน้ัน ตอไปหากคุณจะนําเขาสินคาวตัถดุิบ หรือสงออกปลาราบองไปขายยังตางประเทศก็ไมตอง
ลงทะเบียนซํ้าอกี 

จากน้ันจึงเขาสูข้ันตอนพิธกีารสงออกโดยสงขอมูลเพ่ือจัดทาํใบขนสินคาขาออก ผานระบบพิธี
การศลุกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแบบไรเอกสาร พรอมแนบหลกัฐานตางๆ ใหครบถวน ทั้งน้ี ผลติภัณฑ
ปลาราบองจะมีอากรขาออกเทากับศูนยโดยอตัโนมัต ิ

นอกจากน้ี การบรรจุสินคาของคุณตองดาํเนินการโดยผูรับผิดชอบการบรรจุ เชน Freight 
Forwarders Agent เปนตน และควรปรึกษาหรือตดิตอ Customs Broker ดูแลให ซ่ึงสถานทีใ่นการ
บรรจุจะตองไดรับการอนุญาตจากกรมศลุกากร โดยคุณควรตรวจสอบขอมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ของประเทศปลายทางที่นําเขาไปดวย เพ่ือใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบร่ืน 

ในข้ันตอนการสงออกน้ีคุณตองจัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและ
วัตถุดิบเพ่ือประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิมตอไป  
 
 
 
 
 
 

   หลังจากนั้นจึงขออนุญาตผลิตอาหาร 

ขอจดทะเบยีนอาหารของผลติภณัฑ์ (แบบ สบ.5) 

รับเลขสารบบอาหาร พร้อมทั้งต้องแสดงฉลาก

ให้ถูกต้องตามคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วย



ตลาดหลักในการส ่งออก

ปลาร้าของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 

เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย 

และ ประเทศในตะวันออกกลาง 

โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่

ที่สุดแต่ก็มีปัญหามากที่สุด เพราะ

เป็นประเทศที่เข ้มงวดเรื่องความ

สะอาดปลอดภัยของสินค้าประเภท

อาหารที่จะน�าเข้า ปลาร้าไทยจึงเข้า

ประเทศนี้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

และกรณีที่คุณต้องการ ‘ส่ง

ออกปลาร้าบอง’ สิ่งแรกที่ต้องท�า 

คือ การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ

ทางศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิกส ์

แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดย

ท�าการลงทะเบียนในครั้งแรกครั้ง

เดียวเท่านั้น ต่อไปหากคุณจะน�าเข้า

สินค้าวัตถุดิบ หรือส่งออกปลาร้า

บองไปขายยังต่างประเทศก็ไม่ต้อง

ลงทะเบียนซ�้าอีก

จากนั้ นจึ ง เข ้ าสู ่ ขั้ นตอน

พิธีการส่งออกโดยส่งข้อมูลเพื่อจัด

ท�าใบขนสินค้าขาออก ผ่านระบบ

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร พร้อมแนบหลักฐาน

ต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์

ปลาร้าบองจะมีอากรขาออกเท่ากับ

ศูนย์โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ การบรรจุสินค้า

ของคุณต้องด�าเนินการโดยผู้รับผิด

ชอบการบรรจุ เช่น Freight Forward-

ers Agent เป็นต้น และควรปรึกษา

หรือติดต่อ Customs Broker ดูแล

ให้ ซึ่งสถานที่ในการบรรจุจะต้อง

ได้รับการอนุญาตจากกรมศุลกากร 

โดยคุณควรตรวจสอบข้อมูลและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ

ปลายทางที่น�าเข้าไปด้วย เพื่อให้

ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น

ในข้ันตอนการส่งออกนี้คุณ

ต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงาน

ภาษีขาย และรายงานสินค้าและ

วัตถุดิบเพื่อประกอบการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

เกล็ด

ควำมรู้
เนื่องจากปลาร้าบอง ถือเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ จึงยังไม่มีการน�าเข้าสินค้าประเภทนี้
มากนัก แต่ในกรณีที่คุณต้องการน�าเข้าปลาร้าบอง หรือวัตถุดิบ/อุปกรณ์บาง
อย่างเพื่อการผลิต คุณต้องลงทะเบียน Paperless ศึกษาพิกัดอัตราศุลกากร
ปลาร้าบอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการค�านวณอัตราอากรขาเข้า 
(การน�าเข้าวัตถุดิบบางอย่างที่เป็นพืช ผัก อาจต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อ
จ�ากัดของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ปลาร้าบอง 1604.20.99 30% หรือ 100 บาท/กิโลกรัม

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่

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

และต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

‘ส่งออก’ เพิ่มช่องทำงให้ปลำร้ำบอง



เกล็ด

ควำมรู้

คณุต้องท�าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่ ี เสยีภาษปีระจ�าปี ตามรปูแบบ
ในการจดทะเบียนดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระ 
ภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน  
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี  
และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

  • ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนติบิคุคล ยืน่แบบช�าระภาษปีีละ  
2 ครั้ง 

  1.ภาษเีงนิได้ครึง่รอบระยะเวลาบญัช ี ยืน่แบบ ภ.ง.ด.51 
เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะ
เวลาบัญชี

  2.ภาษเีงนิได้สิน้รอบระยะเวลาบญัช ียืน่แบบ ภ.ง.ด.50 
เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี 

ปลำร้ำบอง...สร้ำงรำยได้
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายปลาร้าบอง 

ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�าหน่าย’ 

‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ 

สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ การยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ดังนี้

• ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิต

และจ�าหน่ายปลาร้าบองนั้น คุณอาจต้องมีการว่า

จ้างแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือพนักงาน

ประจ�า ฯลฯ กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนิน

การในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน  

ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา 

การและขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการ

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่

หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 

ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

• ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขาย

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ทั้งในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม

รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

สําหรับกรณีที่ปลาราบองสรางรายไดจากยอดขายใหคณุมากกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่
ตองย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคาํนวณภาษีทีต่องเสียจากภาษีขายหักดวยภาษี
ซ้ือ 
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ทั้งน้ี คุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีกับกรมสรรพากรได ณ สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สาขาในเขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายน้ิว Click (ฝง link: 
http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01) 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘จําหนาย’ 

....................................... 
 
ลอมกรอบ4 

ขาวดี...ภาษีนารู 
สําหรับผูประกอบการท่ีเปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณีพิเศษ 

เพื่อชวยกระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหนึ่ง ติดตามไดท่ี ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน’ (ฝง link :http://www.rd.go.th/publish/39768.0.html) 
 
 

============================================== 
☺☺☺☺ มีรายไดคร้ังหนา...อยาลืมเสียภาษีเพื่อพฒันาประเทศ ☺☺☺☺ 

 



ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“มีรำยได้ครั้งหน้ำ...อย่ำลืมเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

• ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตคุณ

ได้ซื้อวัตถุดิบบางอย่างมา และสิ่งที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่า

เพิ่มมาด้วย (คุณเป็นผู้รับภาระเสียภาษีส่วนนั้น) ดังนั้น ใน

การตั้งราคาขายปลาร้าบองของคุณ อาจมีการบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษี

นี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิล

เงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส�าหรับกรณีที่ปลาร้าบองสร้างรายได้จากยอดขาย

ให้คุณมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษีที่ต้อง

เสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

กับกรมสรรพากรได้ ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต

ท้องที่   



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 4 ประกอบ ด้วย จังหวัด ก�ฬสินธุ์ ขอนแก่น 

นครพนม มห�ส�รค�ม มุกด�ห�ร เลย 

สกลนคร หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู 

อุดรธ�นี บึงก�ฬ ร้อยเอ็ด

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


