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ล้วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทยมาแต่โบราณจวบ
จนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการหา
วิธีการถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก
เพียงแต่ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทุกวันนี้ นอกจากกล้วยตากธรรมดาที่วางขายตามท้องตลาดแล้ว
ยังมี ‘กล้วยตากอบน�้ำผึ้ง’ และ ‘กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต’ ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ทั่วประเทศได้อย่างมาก
อีกด้วย

น�ำเข้า

ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
จดทะเบียน: บุคคลธรรมดา สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตผลิต / ขอจดทะเบียนอาหาร/ผลิตภัณฑ์/ฉลาก/ มาตรฐานอาหาร ลงทะเบียน Paperless
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม / อย. / พาณิชย์จังหวัด)
ขออนุญาตน�ำเข้า
ออกใบก�ำกับภาษี
ขออนุญาตส่งออกกล้วยตาก
วัตถุดิบ/เครื่องจักร
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

‘กล้วยตาก’ อาหารไทยแนวสุขภาพ
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การท�ำกล้วยตากไม่ใช่เรือ่ งยาก ยิง่ ไปกว่านัน้ ทางการแพทย์
ยังถือว่ากล้วยตากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย ซึ่งในปัจจุบัน
กกก
นี้คนไทยก�ำลังหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น หลายๆ



พื้นที่และต�ำบลของประเทศจึงเริ่มผลิตกล้วยตากเพื่อจ�ำหน่าย
ก
ในประเทศและส่ ง ออกกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนในปั จ จุ บั น นี้
กก
VAT
กล้วยตากเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ที่ได้รับความสนใจจาก


คนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่การจะกระโดดเข้า

สู่ธุรกิจนั้น ต้องท�ำความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนและ
ขั้นตอนการช�ำระภาษีอย่างถูกต้องเสียก่อน
 เมื่อจะทําการผลิต...กลวยตาก
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แมวาขั้นตอนการทํากลวยตากจะไมใชเรื่องยาก แตคุณก็ควรศึกษาตั้งแตแรกวา การประกอบ
กิจการของตนเองเหมาะสมกับรูปแบบใด โดยสามารถเลือกจดทะเบียนธุรกิจไดดังนีท
้ ั้งบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล สหกรณ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน หรือคุณอาจจดทะเบีย
OTOP ดวยก็ได
ขั้นตอนถัดมาเปนการขอมีเลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มีรายไดจากการขาย
กลวยตากเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณตองยื่นจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มกับกรมสรรพากรดวย
ทั้งนี้ หากรายไดไมเกินนี้แตตองการเปนผูป
 ระกอบการจดทะเบียน และ/หรือตองการจะนําเขา
วัตถุดิบ เครื่องจักร หรือตองการสงออกกลวยตาก ก็ตอ
 งยื่นขอจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มเชนกัน

เมื่อจะท�ำการผลิต...กล้วยตาก

แม้ว่าขั้นตอนการท�ำกล้วยตากจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณก็ควรศึกษา
ตั้งแต่แรกว่า การประกอบกิจการของตนเองเหมาะสมกับรูปแบบใด โดย
สามารถเลืลออมกรอบ
กจดทะเบียนธุรกิจได้ทั้งบุคเรืคลธรรมดา
นิติบุคคล สหกรณ์
่อง ‘กลวย...กลวย’
การจดทะเบียนธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน หรือคุณอาจ
1.สหกรณ คุณเปนสมาชิกสหกรณที่ไหน ใหไปพบผูจัดการเพื่อขอใชชื่อของสหกรณไปขออนุญาตผล
2.วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมสงเสร
จดทะเบียนการเกษตร)
OTOPหรืด้อวเกษตรจั
ยก็ได้งหวัด
คคลธรรมดา ผูมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ/ก
ขั้ น ตอนถั
ด3.บุมาเป็
น การขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี อากร รวมถึ ง
อําเภอ/เขตในกรุ
งเทพฯ
4.นิติบุคคล จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในกรณี ที่ มี ร ายได้
จ ากการขายกล้ ว ยตากเกิ น กว่ า 1.8 ล้ า นบาทต่ อ ปี
5.กลุม OTOP หากประสงคจะจดทะเบียน ใหไปที่ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต
คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย
ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
และ/หรือต้องการจะน�ำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือต้องการส่งออก
กล้วยตาก ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
1

เรื่อง

‘กล้วย...กล้วย’

การจดทะเบียนธุรกิจ
1. สหกรณ์ คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไหน ให้ไปพบผู้จัดการเพื่อขอ
ใช้ชื่อของสหกรณ์ไปขออนุญาตผลิต
2. วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนที่ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) หรือเกษตรจังหวัด
3. บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุม ชน
จดทะเบียนที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ/เขตในกรุงเทพฯ
4. นิติบุคคล จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. กลุ่ม OTOP หากประสงค์จะจดทะเบียน ให้ไปที่ที่ว่าการอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานเขต

ระหว่างอยูใ่ นกระบวนการผลิตกล้วยตาก ไม่วา่ จะเป็น
การตากแดด ใส่น�้ำเกลือ อบน�้ำผึ้ง หรือเคลือบช็อกโกแลต
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งไม่ ลื ม ก็ คื อ การท� ำ รายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณี
ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) โดยการลง
รายการนั้นให้ลงภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่จ�ำหน่าย
ขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญไม่น้อยทีเดียว เพราะคุณจะต้อง
น�ำไปใช้ส�ำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จะมาพร้อมกับรายได้ของคุณ
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อยูในกระบวนการผลิตกลวยตาก ไมวา จะเปนการตากแดด ใสน้ําเกลือ อบน้ําผึ้ง หรือ
ให้กับพนักซงาน
ลูกจ้าง หรืขาย
อคนงาน
ภาษีเงินได้องไม
เมื่อลมีืมก็รายได้
การารายงานภาษี
ลต สิ่งหนึ่งที่ผ•ูประกอบการต
คือ การทํ
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นภาษี
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ารนับแตวน
ั ที่จําหนาย ขั้นตอนนี้มีความสําคัญไมนอ
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เงินาได
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ั •ณภาษี
ที่จามยูลที
มกับรายได
ประเทศและส่งออกต่
งประเทศ
ค่่จาะมาพร
เพิ่ม อหากคุ
ณต้อง

มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ต ามรู ป ซือ้ /น�ำเข้าวัตถุดบิ รวมทัง้ วัสดุอปุ กรณ์
แบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต
เรื่อง ‘กลวย...กลวย’
นิติบุคคล
กล้วยตาก ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษี
ตถุดิบ
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นในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร
แรงงาน กระบวนการด้านภาษีที่ต้อง ราคาขายสิ น ค้ า คุ ณ อาจมี การบวก
ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเทานั้น) และอาจมีสินคาบางชนิดที่มีขอจํากัดในการนําเขาของกรมการ
ด�ชำเนิ
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คุณาเขจะกลายเป็
้เสียกภาษี
ี้แทนนคแต่

วยตากที่คุณจะนําเขาใหดี เพื่อคํานวณภาษีรายการที่จะตองชําระอากรขาเขา

ายการ

พิกัดศุลกากร

ลวยสด

0803.90.00

เรื่อง
0803.90.00

ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับภาษี
หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก
ฐานด้วย
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ข าย
สินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน
บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี
มูลค่าเพิ่มโดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสีย
จาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร
ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน
เขตท้องที่

อัตราอากรขาเขา

เริ่มอต้33.50
นจากการลงทะเบี
40% หรื
บาท/กิโลกรัมยนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ

กับกรมศุลกากร (ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น) และอาจมีสินค้าบางชนิดที่มีข้อจ�ำกัดในการน�ำเข้าของ
ดทํารายงานภาษีซื้อ รายงานสินคาและวัตถุดิบ และรายงานสินคาคงเหลือ เพื่อประกอบการยื่น
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณจึงต้องไม่ลืมตรวจสอบด้วย
ภาษีมูลคาเพิ่มดวย โดยตองลงรายการภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่ไดมาซึ่งสินคาหรือ
จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้าสินค้า ทั้งนี้ ในพิธีการ
ทําเปนรายสถานประกอบการดวย
น�ำเข้าคุณต้องศึกษาพิกัดศุลกากรสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจกล้วยตากที่คุณจะ
น�ำเข้าให้ดี เพื่อค�ำนวณภาษีรายการที่จะต้องช�ำระอากรขาเข้า
หากต้องน�ำเข้าวัตถุดิบ

ลวยตาก

‘กล้วย...กล้วย’

40% หรื
33.50 (Paperless)
บาท/กิโลกรัม
ไร้เออกสาร

งินได เมื่อมีรายไดการขายกลวยตาก กลวยอบน้ําผึ้ง หรือกลวยเคลือบช็อกโกแลต ทั้ง
รายการ
พิกัดศุลกากร
ในการกระบวนการผลิ
ต
ละสงออกตางประเทศ คุณมีหนาทีต
่ องเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคล
กล้วยสด
0803.90.00
‘กล้วยตาก’ บางครั้งคุณอาจต้อง
บุคคล

มี ก ารน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ จากต่ า ง
ประเทศ เช่น กล้วยสายพันธุ์
ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ช็อกโกแลต หรือวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่ง
การน�ำเข้านั้นมีขั้นตอนง่ายๆ โดย

กล้วยตาก

0803.90.00

อัตราอากรขาเข้า
40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม
40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม

พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และ
รายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า
เพิ่มด้วย โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่ง
สินค้าหรือบริการ และให้จัดท�ำเป็นรายสถานประกอบการด้วย

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ...กล้วยตาก

ส่ง ‘กล้วยตาก’ โกอินเตอร์
ขนมและอาหารไทยถือว่าเป็นอาหารที่ได้รับ
ความนิยมจากนานาชาติอย่างมาก หากคุณมีกล้วย
ตากที่มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน สวยงาม
และสามารถเก็บไว้ได้นาน การส่งสินค้าไปขาย
ต่างประเทศย่อมไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงแต่
ประการใด
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผูป้ ระกอบการผลิต
และ/หรือน�ำเข้าสินค้าหรือวัตถุดบิ เพือ่ ท�ำธุรกิจอยูแ่ ล้ว
แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยว
กับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็น
ผู้น�ำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น...
ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย
แต่หากคุณไม่เคยน�ำเข้าสินค้าใดๆ ขั้นตอน
ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายต้ อ งเริ่ ม ที่ ก ารลงทะเบี ย น
ในระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ไร้ เ อกสาร (Paperless) กั บ กรมศุ ล กากร ก็ จ ะ
สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย แต่ต้อง
ไม่ลืมจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง
ช�ำระภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่า
เพิ่มอย่างถูกต้องด้วย

กิจการผลิตและจ�ำหน่ายกล้วยตากนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ
ที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆ นั่นคือ
ถ้าหากคุณเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนและช�ำระภาษีอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่แรก ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรายได้จาก
ยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กรมสรรพากรในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยั ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน หรือเอสเอ็มอี โดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและ
ค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า
และในกรณี ที่ คุ ณ ส่ ง ออกกล้ ว ยตากไปท� ำ ตลาดในต่ า ง
ประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษีอากรอีกด้วย

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกัน ‘เสียภาษี’
เพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

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

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 6 ประกอบด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ตาก
นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์

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

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

