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กล้วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทยมาแต่โบราณจวบ

จนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการหา

วิธีการถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก 

เพียงแต่ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทุกวันน้ี นอกจากกล้วยตากธรรมดาที่วางขายตามท้องตลาดแล้ว 

ยังมี ‘กล้วยตากอบน�้าผึ้ง’ และ ‘กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต’ ซึ่งสามารถ

สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ทั่วประเทศได้อย่างมาก

อีกด้วย

กล้วยตาก

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

จดทะเบียน: บุคคลธรรมดา สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตผลิต / ขอจดทะเบียนอาหาร/ผลิตภัณฑ์/ฉลาก/ มาตรฐานอาหาร 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม / อย. / พาณิชย์จังหวัด)

ลงทะเบียน Paperless

ขออนุญาตน�าเข้า 

วัตถุดิบ/เครื่องจักร

ออกใบก�ากับภาษี  

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขออนุญาตส่งออกกล้วยตาก

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้

ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม



การจดทะเบียนธุรกิจ

	 1.	สหกรณ์	 คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไหน ให้ไปพบผู้จัดการเพื่อขอ
ใช้ชื่อของสหกรณ์ไปขออนุญาตผลิต

	 2.	วิสาหกิจชุมชน	จดทะเบียนที่ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) หรือเกษตรจังหวัด  

	 3.	บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน  
จดทะเบียนที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ/เขตในกรุงเทพฯ

	 4.	นิติบุคคล จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ที่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	 5.	กลุ่ม	 OTOP	 หากประสงค์จะจดทะเบียน ให้ไปท่ีท่ีว่าการอ�าเภอ 
หรือส�านักงานเขต

‘กล้วยตาก’ อาหารไทยแนวสุขภาพ

 การท�ากล้วยตากไม่ใช่เรือ่งยาก ยิง่ไปกว่านัน้ ทางการแพทย์

ยังถือว่ากล้วยตากเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพด้วย ซ่ึงในปัจจุบัน

น้ีคนไทยก�าลังหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น หลายๆ 

พื้นที่และต�าบลของประเทศจึงเริ่มผลิตกล้วยตากเพื่อจ�าหน่าย

ในประเทศและส่งออกกันอย่างต่อเน่ือง จนในปัจจุบันนี้ 

กล้วยตากเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ที่ได้รับความสนใจจาก 

คนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่การจะกระโดดเข้า

สู่ธุรกิจนั้น ต้องท�าความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนและ 

ขั้นตอนการช�าระภาษีอย่างถูกต้องเสียก่อน 

เรื่อง
‘กล้วย...กล้วย’
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 เมื่อจะทาํการผลิต...กลวยตาก 

แมวาข้ันตอนการทํากลวยตากจะไมใชเร่ืองยาก แตคุณก็ควรศึกษาตั้งแตแรกวา การประกอบ
กิจการของตนเองเหมาะสมกับรูปแบบใด โดยสามารถเลือกจดทะเบียนธุรกิจไดดังน้ีทั้งบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล สหกรณ วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน หรือคุณอาจจดทะเบียน 
OTOP ดวยก็ได 

ข้ันตอนถดัมาเปนการขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มีรายไดจากการขาย
กลวยตากเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณตองย่ืนจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกบักรมสรรพากรดวย  

ทั้งน้ี หากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียน และ/หรือตองการจะนําเขา
วัตถุดิบ เคร่ืองจักร หรือตองการสงออกกลวยตาก ก็ตองย่ืนขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเชนกัน 
 
ลอมกรอบ1 

เรื่อง ‘กลวย...กลวย’ 
การจดทะเบียนธุรกิจ 

1.สหกรณ คุณเปนสมาชิกสหกรณท่ีไหน ใหไปพบผูจัดการเพื่อขอใชช่ือของสหกรณไปขออนุญาตผลิต 
2.วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนท่ีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมสงเสริม

การเกษตร) หรือเกษตรจังหวัด   
3.บุคคลธรรมดา ผูมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ/ก่ิง

อําเภอ/เขตในกรุงเทพฯ 
4.นิติบุคคล จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัด ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
5.กลุม OTOP หากประสงคจะจดทะเบียน ใหไปท่ีท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต 

 
 

เมื่อจะท�าการผลิต...กล้วยตาก
 แม้ว่าขั้นตอนการท�ากล้วยตากจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณก็ควรศึกษา

ตั้งแต่แรกว่า การประกอบกิจการของตนเองเหมาะสมกับรูปแบบใด โดย

สามารถเลือกจดทะเบียนธุรกิจได้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สหกรณ์ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน หรือคุณอาจ

จดทะเบียน OTOP ด้วยก็ได้

 ข้ันตอนถัดมาเป็นการขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร รวมถึง 

ในกรณีที่มีรายได้จากการขายกล้วยตากเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  

คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย 

 ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 

และ/หรือต้องการจะน�าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือต้องการส่งออก 

กล้วยตาก ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน



เรื่อง
‘กล้วย...กล้วย’
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ระหวางอยูในกระบวนการผลิตกลวยตาก ไมวาจะเปนการตากแดด ใสนํ้าเกลือ อบนํ้าผ้ึง หรือ

เคลือบช็อกโกแลต สิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการตองไมลืมกค็ือ การทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย 
รายงานสินคาและวัตถดุิบ (กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยการลงรายการน้ันใหลง
ภายใน 3 วันทาํการนับแตวนัที่จําหนาย ข้ันตอนน้ีมีความสําคญัไมนอยทเีดียว เพราะคุณจะตองนําไปใช
สําหรับการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม  

รวมทั้งการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได และภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย ที่จะมาพรอมกับรายได
ของคุณ  
 
ลอมกรอบ2 

เรื่อง ‘กลวย...กลวย’ 
หากตองนําเขาวัตถุดิบ 
          ในการกระบวนการผลิต ‘กลวยตาก’ บางครั้งคุณอาจตองมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน กลวย
สายพันธุตางๆ เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต ช็อกโกแลต หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ ซ่ึงการนําเขานั้นมีขั้นตอนงายๆ โดยเริ่มตน
จากการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร 
(ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเทานั้น) และอาจมีสินคาบางชนิดท่ีมีขอจํากัดในการนําเขาของกรมการ
คาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย คุณจึงตองไมลืมตรวจสอบดวย 
          จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอนการผานพิธีการนําเขาสินคา ท้ังนี้ ในพิธีการนําเขาคุณตองศึกษาพิกัดศุลกากรสินคา
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจกลวยตากท่ีคุณจะนําเขาใหดี เพื่อคํานวณภาษีรายการท่ีจะตองชําระอากรขาเขา  
 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเขา 

กลวยสด 0803.90.00 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม 

กลวยตาก 0803.90.00 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม 

 
          พรอมท้ังจัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานสินคาและวัตถุดิบ และรายงานสินคาคงเหลือ เพื่อประกอบการย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มดวย โดยตองลงรายการภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันท่ีไดมาซ่ึงสินคาหรือ
บริการ และใหจัดทําเปนรายสถานประกอบการดวย 

 

 
 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายกลวยตาก กลวยอบนํ้าผ้ึง หรือกลวยเคลือบช็อกโกแลต ทั้ง

ขายในประเทศและสงออกตางประเทศ คุณมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธรุกิจ คือ บคุคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 ระหว่างอยู่ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก ไม่ว่าจะเป็น 

การตากแดด ใส่น�้าเกลือ อบน�้าผึ้ง หรือเคลือบช็อกโกแลต 

ส่ิงหน่ึงที่ผู ้ประกอบการต้องไม่ลืมก็คือ การท�ารายงาน 

ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณี 

ผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยการลง

รายการนั้นให้ลงภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่จ�าหน่าย  

ข้ันตอนนี้มีความส�าคัญไม่น้อยทีเดียว เพราะคุณจะต้อง 

น�าไปใช้ส�าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และภาษี

เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จะมาพร้อมกับรายได้ของคุณ 

เริ่มต้นจากการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร (ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น) และอาจมีสินค้าบางชนิดท่ีมีข้อจ�ากัดในการน�าเข้าของ
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณจึงต้องไม่ลืมตรวจสอบด้วย

 จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า ทั้งนี้ ในพิธีการ
น�าเข้าคุณต้องศึกษาพิกัดศุลกากรสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจกล้วยตากที่คุณจะ
น�าเข้าให้ดี เพื่อค�านวณภาษีรายการที่จะต้องช�าระอากรขาเข้า 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

กล้วยสด 0803.90.00 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม

กล้วยตาก 0803.90.00 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม

 พร้อมทั้งจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และ
รายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า
เพิ่มด้วย โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่ง
สินค้าหรือบริการ และให้จัดท�าเป็นรายสถานประกอบการด้วย

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การ

ขายกล้วยตาก กล้วยอบน�้าผึ้ง หรือ

กล้วยเคลือบช็อกโกแลต ทั้งขายใน

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณ

มีหน้าที่ต ้องเสียภาษีเงินได้ตามรูป

แบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล

 • ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ในกระบวน 

การผลิตกล้วยตาก ต้องมีการว่าจ้าง

แรงงาน กระบวนการด้านภาษีที่ต้อง

ด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณ

จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ

ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน 

ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  

ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้อง

ซือ้/น�าเข้าวตัถุดิบ รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ 

อื่นๆ ที่เก่ียวกับกระบวนการผลิต

กล้วยตาก ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็น

ผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น ในการตั้ง

ราคาขายสินค้า คุณอาจมีการบวก

ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ

คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่

ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี 

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก

ฐานด้วย

 ส� าหรับผู ้ ประกอบการที่ ขาย

สินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน

บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มโดยค�านวณภาษีท่ีต้องเสีย

จาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน

เขตท้องที่

หากต้องน�าเข้าวัตถุดิบ

 ในการกระบวนการผลิต 
‘กล้วยตาก’ บางครั้งคุณอาจต้อง 
มีการน�าเข ้าวัตถุดิบจากต ่าง
ประเทศ เช่น กล้วยสายพันธุ์
ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 
ช็อกโกแลต หรือวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่ง
การน�าเข้านั้นมีขั้นตอนง่ายๆ โดย



ส่ง ‘กล้วยตาก’ โกอินเตอร์

 ขนมและอาหารไทยถือว่าเป็นอาหารที่ได้รับ

ความนิยมจากนานาชาติอย่างมาก หากคุณมีกล้วย

ตากที่มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน สวยงาม 

และสามารถเก็บไว้ได้นาน การส่งสินค้าไปขาย

ต่างประเทศย่อมไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงแต่

ประการใด

 อย่างไรกต็าม หากคณุเป็นผูป้ระกอบการผลติ 

และ/หรอืน�าเข้าสินค้าหรอืวตัถดุบิเพือ่ท�าธรุกจิอยูแ่ล้ว 

แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยว

กับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็น

ผู้น�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังน้ัน... 

ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย 

 แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสินค้าใดๆ ขั้นตอน

ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเริ่มที่การลงทะเบียน

ในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 

ไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร ก็จะ

สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย แต่ต้อง

ไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง

ช�าระภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่า

เพิ่มอย่างถูกต้องด้วย

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

ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษสี�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ...กล้วยตาก 

 กิจการผลิตและจ�าหน่ายกล้วยตากนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ 

ที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆ นั่นคือ

 ถ้าหากคุณเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนและช�าระภาษีอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่แรก ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี ในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรายได้จาก

ยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก

กรมสรรพากรในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 นอกจากน้ี กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน หรือเอสเอ็มอี โดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและ

ค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า 

 และในกรณีที่คุณส่งออกกล้วยตากไปท�าตลาดในต่าง

ประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษีอากรอีกด้วย



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 6 ประกอบ ด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ต�ก 

นครสวรรค์ อุทัยธ�นี อุตรดิตถ์

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 จุด 

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


