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น�ำ้พรกิ



น้ำพริก’ อาหารพื้นเมืองที่มีอยู่ในส�ารับกับข้าวคนไทยมา

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การปรุงน�้าพริกสูตรเด็ด นับเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสร้างรายได้จ�านวนมหาศาลให้

แก่เจ้าของสูตรมานักต่อนัก เพราะผลตอบแทนจากก�าไรมากกว่า 50% 

ท�าให้มีน�้าพริกสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นในท้องตลาดจนสร้างชื่อกระฉ่อนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อมีรายได้ดีแล้วก็ต้องท�าหน้าที่ด้านภาษี

ให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน

น้�าพริก

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



เรือ่งนีต้อ้ง
ขยำย

ประเภทนํ้าพริกตามส่วนประกอบทั่วไป  
1.นํ้าพริกมาตรฐาน มีส่วนประกอบหลัก

คือ พริกสด กระเทียม กะปิ กุ้งแห้ง นํ้าตาลปึก 
มะนาว นํ้าปลาเล็กน้อย เรียกว่า นํ้าพริกกะปิ โดยนํ้า
พริกต่างๆ จะมีเครื่องปรุงที่อยู่ในเกณฑ์ของนํ้าพริก
มาตรฐานทั้งสิ้น 

2.นํ้าพริกที่ใส่ของเปรี้ยวแทนมะนาว เช่น 
มะม่วง มะขาม และผักที่มีรสเปรี้ยว โดยมีเครื่อง
ปรุงเหมือนนํ้าพริกมาตรฐานทุกอย่าง เมื่อใช้สิ่งใด
เพิ่มเป็นพิเศษจะเรียกชื่อตามส่วนผสม เช่น นํ้าพริก
มะขาม นํ้าพริกมะม่วง 

3.นํา้พรกิทีใ่ส่ของเคม็แทนกะปิ เช่น หนาํเล้ียบ  
เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ โดยไม่ใส่กะปิ ส่วนผสมเครื่อง
ปรุงอื่นใส่เหมือนนํ้าพริกมาตรฐานทุกอย่าง แล้ว
เรียกชื่อตามเครื่องปรุงที่ใช้ เช่น นํ้าพริกหนําเล้ียบ  
นํ้าพริกเต้าหู้ยี้ 

4.นํ้าพริกที่ใส่ส่วนผสมอื่นเพิ่มเติม เช่น ผักชี 
มะเขือพวง ข่า แมงดา ไข่ปูทะเล มักเรียกชื่อตามส่วน
ผสมที่ใช้ปรุงนั้นๆ เช่น นํ้าพริกมะเขือพวง นํ้าพริกข่า นํ้า
พริกไข่ปูทะเล (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์, 2535) 

ประเภทนํ้าพริกตามวิธีหุงต้ม 
1.ประเภทรับประทานสด ในขั้นตอนการทํา

หรือตํานํ้าพริก จะไม่ใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร
เลย เช่น นํ้าพริกมะดัน นํ้าพริกมะม่วง นํ้าพริกส้ม
มะขามเปียก   

2.ประเภททีต้่องเผาส่วนผสม เช่น พรกิ กระเทยีม 
กะปิ หอมแดง ต้องนําไปเผา เพื่อให้เกิดกลิ่นหอม เช่น 
นํ้าพริกเผา นํ้าพริกแจ่ว นํ้าพริกหนุ่ม  

3.ประเภทผัด หลังจากตําส่วนผสมของนํ้าพริก
แล้ว จึงนําลงมาผัดกับนํ้ามันพืชให้สุกและหอม แล้ว
ปรุงรส เช่น นํ้าพริกมะขามสด นํ้าพริกลงเรือ นํ้าพริก
ระกํา (วัลยา, 2537) 

ทิปรสเด็ด
คนโบราณมีวิธีการทําให้กะปิไม่เหม็น โดยนํา

กะปิไปย่างให้สุกก่อนทุกครั้ง ความร้อนจากการปิ้งย่าง
จะทําให้แคลเซียมในเนื้อกะปิทํางานได้ดีขึ้น

ก่อนต�ำ-ท�ำควำมรู้จัก
 ‘น�า้พรกิ’ เป็นอาหารไทยประเภทเคร่ืองจิม้ชนดิหนึง่  

นิยมทานคู่กับผัก โดยโขลกพริกและเครื่องเทศให้ละเอียด 

ใช้ทานกับข้าวหรือท�าน�้าจิ้ม น�้าพริกนั้นมีหลายชนิดตาม

ส่วนประกอบหรือเครื่องปรุงที่ใส่ลงไป และเมื่อดัดแปลง

หรือเพิ่มเติมส่วนผสมพิเศษ ก็จะได้น�้าพริกรสใหม่ที่เรียก

ชื่อแตกต่างกันไปตามส่วนผสมหลักนั้น โดยแบ่งได้ตาม

ส่วนประกอบทั่วไป และแบ่งประเภทตามวิธีหุงต้ม



 หากคุณต้องการหารายได้งามๆ จากการต�า

น�้าพริกสูตรเด็ด ก่อนอื่นคุณต้องจดทะเบียนธุรกิจ

ตามรูปแบบกิจการที่ต้องการ คือ สหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นต้น

 หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระบบภาษีด้วยการขอมี

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และ

ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จาก

การขายน�้าพริกเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต้องการ

เป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร 

และ/หรือต้องการเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกน�้าพริกกับ

กรมศุลกากร)

 ซึ่งเมื่อคุณท�าการจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่ม หน้าที่ทางภาษีที่ตามมาคือ คุณต้องจัดท�า

รายงานภาษีเพื่อใช ้ประกอบการย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

กำรด�ำเนินธุรกิจ กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต 

ภา
ษีเ

งิน
ได

้ 

ภา
ษีม

ูลค
่าเ

พ
ิ่ม 

ภา
ษีเ

งิน
ได

้หัก
 

ณ
 ท

ี่จ่า
ย 

ภา
ษีน

�าเ
ข้า

 

ภา
ษีส

่งอ
อก

ภา
ษี

สร
รพ

สา
มิต

 

ผลิตน�้าพริก-จ�าหน่ายในประเทศ    - -

ผลิตน�้าพริก-ส่งออก 
  

- ไม่ต้องเสียอากร -

น�าเข้าวัตถุดิบ-ผลิตน�้าพริก-

จ�าหน่ายในประเทศ 
    - 

น�าเข้าวัตถุดิบ-ผลิตน�้าพริก-ส่งออก     -

 น�้าพริกหลากรส เมนูคู่ครัวคนไทย

ทุกยุคสมัย กับเสน่ห์ของกลิ่นและรสชาติที่

กลมกล่อมบวกกับความเผ็ดจี๊ดจ๊าด หากไม่

อยากลงแรงโขลกเครื่องปรุงที่มีกรรมวิธีการ

ท�าที่ค่อนข้างซับซ้อนให้เมื่อยมือ น�้าพริก

ส�าเร็จรูป ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อร่อย

ลงตัว

ด้วยสูตรแท้แต่โบราณที่สามารถ

ท�าได้ง่ายๆ จึงมีผู้ผลิตทั้งระดับชาวบ้านจนก

ระทั่งผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่ต่างก็คิดค้น

สูตรความอร่อยเฉพาะตัว ช่วยลดขั้นตอน

การปรุงที่ยุ่งยาก ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทัน

สมัย ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา อีกทั้งยังส่ง
กลิ่นหอมหวนชวนรับประทานตามแบบฉบับต�ารับไทย ให้คนไทยหรือ

คนทั่วไปน�าไปจี้ดจ๊าดกันได้สบายๆ

น�้ำพริกรสเด็ด...สินค้ำสร้ำงรำยได้



เรื่อง
น้�ำพริกน่ำรู้

  เมื่อลงแรงโขลกน�้าพริกจนเป็นธุรกิจ

แล้ว ก็จะมีในเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณ

เพียงด�าเนินการกับกรมสรรพากรเพื่อออก

ใบก�ากับภาษี และการจัดท�ารายงานภาษีซื้อ  

รายงานภาษขีาย และรายงานสนิค้าและวตัถดุบิ  

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่ม) จากนั้นด�าเนินการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีให้เรียบร้อย แล้วไปนั่งคอยนับก�าไรจาก

ธุรกิจได้อย่างสบายใจ
สมัยก่อนเราเคยมีนํ้าพริกให้ทานมากกว่า 500 

ประเภท แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 200 ประเภท 

นํ้าพริกมีวิธีการทําและวิธีการกินที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละท้องถิ่น โดยภาคเหนือมักจะใช้ถั่วเน่าเป็นส่วน
ประกอบในการทํานํ้าพริก ในขณะที่ภาคอีสานนิยมใช้
ปลาร้า และภาคใต้นิยมใช้ปลาบูดู

 แสวงหำ ‘วัตถุดิบ’
ขึ้นชื่อว่าน�้าพริกแน่นอนว่าเป็นอาหาร

ท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจึง

หาได้จากในประเทศ แต่บางครัง้ความต้องการของ

ตลาดกส็�าคญัเช่นกนั คณุต้องรูว่้าลกูค้าส่วนใหญ่ 

ชอบทานน�้าพริกอะไร เพื่อจะได้เลือกน�้าพริก

ถูกปากรสชาติถูกใจ

และเมื่อ ‘น�้าพริก’ ของคุณ ต้องการสร้าง

ความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือต้องการเพิ่มคุณค่า

และมูลค่าสินค้า คุณอาจลองน�าเข้าวัตถุดิบ เช่น 

กระเทียม หอมแดง พริกขี้หนูแห้ง และ/หรือน�า

เข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องชั่ง เครื่อง

บด ขวดบรรจุ ถ้วยตวง เครื่องกวน เครื่องจักร

บรรจุภัณฑ์ เครื่องชั่งน�้าหนัก ฯลฯ

ส่ิงที่คุณต้องด�าเนินการก่อนการน�าเข้า

สินค้าประดามีข้างต้น ก็คือ ลงทะเบียนเป็นผู้

ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

เอกสาร (Paperless) โดยท�าการลงทะเบียนใน

ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น ต่อไปหากคุณจะน�าเข้า

สินค้าวัตถุดิบ หรือส่งออกน�้าพริกไปขายยังต่าง

ประเทศก็ไม่ต้องลงทะเบียนซ�้าอีก

จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า โดยต้องศึกษาพิกัด

อัตราศุลกากรขาเข้าของสินค้าต่างๆ ให้ดี เพื่อประโยชน์ในการ

ค�านวณอัตราอากรที่คุณจะต้องช�าระ ณ ด่านศุลกากรต่างๆ เช่น 

ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ เป็นต้น และอาจ

มีสินค้าบางชนิดที่มีข้อจ�ากัดในการน�าเข้าของกรมการค้าต่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณจึงต้องไม่ลืมตรวจสอบด้วย



สร้ำงฐำนตลำดทั่วไทย ให้กระจำยไกลทั่วโลก

  เสน่ห์ของอาหารไทยอยู่ที่ความจัดจ้านในรสชาติ ร้อยละ 98 ของคนทั่วไปจึงนิยมรับประทาน 

น�้าพริกเป็นอาหารจานหลัก ในขณะที่ร้อยละ 64 นิยมรับประทานน�้าพริกเป็นประจ�าทุกวัน ซึ่งน�้าพริกที่ได้

รับความนิยมมากที่สุดคือน�้าพริกกะปิ (ร้อยละ 54.5) น�้าพริกปลาร้า (ร้อยละ 12.6) นอกนั้นคือ น�้าพริกหนุ่ม 

น�้าพริกตาแดง น�้าพริกนรก น�้าพริกปลาทู และน�้าพริกอ่อง 

ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตของตลาดส่งออกน�้าพริก อันดับ 1 คือ 

สหรัฐอเมริกา เพราะมีคนไทยอยู่อาศัยและมีร้านอาหารไทยมากมาย รองลงมาคือ ตลาดยุโรป และยังมี

กลุ่มประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 

  เนื่องจากผู้ผลิตน�้าพริกหลายรายมุ่งผลิตเพื่อการส่งออก แต่ละรายจึงพยายามรักษาสูตรดั้งเดิม และ

เพิ่มเติมสูตรใหม่ๆ แต่ต้องไม่ลืมที่จะรักษาความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการผลิต บรรจุหีบห่อ 

และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าก่อนน�ามาจ�าหน่าย โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท 

และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้ มีน�้าหนักสุทธิตรงกับที่ระบุไว้ที่ฉลาก พร้อมติด 

เครื่องหมายและฉลาก ข้อแนะน�าในการบริโภคและการเก็บรักษาที่เห็นได้ง่ายชัดเจนร่วมด้วย

 การส่งออกน�้าพริกนั้นคุณต้องผ่านขั้นตอนพิธีการส่งออกสินค้า การออกใบก�ากับภาษี จัดท�า 

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษ ี

ประเภทต่างๆ

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

พริก 0709.60.10 40%

น�้าปลา 2103.90.30 5%

กะปิ 2103.90.20 5%

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

ที่ส�าคัญคือคุณจะต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย



รู้ไว้...ได้ประโยชน์ นํ้าพริกส่งออกไม่ต้องเสีย
ภาษีอากร
      นํ้าพริกส่งออก นอกจากจะไม่ต้อง
เสียอากรขาออกแล้ว ผู้ส่งออกยังสามารถ
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับนํ้าพริก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 2103.90.90 ใน
อัตราร้อยละ 0.19 ของราคาส่งออก

ต�ำกระจำย...รำยได้งำม
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายน�้าพริก ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้า

วัตถุดิบมาผลิตเพ่ือจ�าหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ 

หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์น�้าพริก ดังนี้

• ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิตและ

จ�าหน่ายน�้าพริกนั้น คุณอาจต้องมีการว่าจ้างแรงงาน 

ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือพนักงานประจ�า ฯลฯ กระบวนการ

ด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน

เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ

คนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การและขนส่ง 

กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากร

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

• ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์น�้า

พริกทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล

เรื่อง
น้�ำพริกน่ำรู้

เรื่อง
น้�ำพริกน่ำรู้

ตํานํ้าพริกให้ได้เงินแล้ว จะต้องทําการชําระภาษีอากร
กับทางกรมศุลกากร 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีนํ้าพริกสําเร็จรูป ได้รับการยกเว้นอากร แต่ต้อง
ชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.กรณีวัตถุดิบ เช่น หอมแดง หอมหัวใหญ่ พริกแห้ง 
กระเทียม พริกไทย นํ้ามันปาล์ม นํ้ามันมะพร้าว ฯลฯ 

ทั้งนี้ ต้องดูรายละเอียดในพิกัดศุลกากร และข้อจํากัด
ในการนําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ทิปน่ารู้

            การหาแหล่งวัตถุดิบ อาจ
จะทําสัญญารับซื้อจากเกษตรกร เพื่อ
ป้องกันการขาดตลาด หรือนําเข้า
วัตถุดิบบางชนิดในบางฤดูกาลที่อาจ
มีไม่เพียงพอ หากธุรกิจขยายจนไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
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ท้ังนี ้คุณสามารถยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษกัีบกรมสรรพากรได ณ สาํนักงานสรรพากรพืน้ท่ี

สาขาในเขตทองท่ี หรอืงายๆ เพียงปลายนิว้ Click (ฝง link: 
http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01) 
**ขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘จําหนาย’ 

....................................... 
 
ลอมกรอบ6 

ขาวดี...ภาษีนารู 
สําหรับผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณีพิเศษ 

เพื่อชวยกระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหน่ึง ติดตามไดที่ ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน’ 
(ฝง link :http://www.rd.go.th/publish/39768.0.html) 
 
 

============================================== 
☺☺☺☺ มีรายไดครั้งหนา...อยาลมืเสยีภาษเีพือ่พฒันาประเทศ ☺☺☺☺ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง
ภำษีน่ำรู้

คุณต้องทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจําปี ตามรูปแบบในการจด
ทะเบียนดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบชําระภาษีปี
ละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.
94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป    
  • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบชําระภาษีปีละ 2 ครั้ง 

1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษี
ภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี

2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษี
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  



ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
 สําหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีสาํหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“มีรำยได้ครั้งหน้ำ...อย่ำลืมเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตคุณได้ซื้อ

วัตถุดิบบางอย่างมา และสิ่งที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมา

ด้วย (คุณเป็นผู้รับภาระเสียภาษีส่วนนั้น) ดังนั้น ในการตั้งราคา

ขายน�้าพริกของคุณ อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่ง

ลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณ

ต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก

ฐานด้วย

ส�าหรับกรณีที่น�้าพริกสร้างรายได้จากยอดขายให้คุณ

มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก

ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

กับกรมสรรพากรได้ ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต

ท้องที่



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงกำรคลัง 
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

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


