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ดอกไม้ประดษิฐ์’ งานฝีมอืจากสมองและสองมอืของคนไทย กลายเป็น

อาชีพสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจส�าคัญ และกลายเป็นสินค้าส่งออก 

 ที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เพราะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จาก

วัสดุชนิดใด หากเป็นฝีมือคนไทยแล้วไซร้ ย่อมสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์ คิดต่าง...โตเร็ว

  ‘ดอกไม้ประดษิฐ์’ เกิดจากการน�าวสัดุรอบตวัมาสร้างสรรค์ 
ให้เกิดความสวยงาม ที่นับวันจะมีการน�าเอาวัสดุแปลกใหม่มา
ใช้ในการประดิษฐ์ ให้เป็นทางเลือกเพื่อปรับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการประยุกต์หรือ
แปรรูปคุณค่าจากต้นไม้ใบหญ้า หรือแม้แต่กระดูกของสัตว์
บางชนดิ คนไทยกส็รรหามาคดิและท�าออกมาให้สวยงามจนได้  
และนั่นก็คือการสร้างสรรค์งานฝีมือที่แปลกใหม่และอยู่ใน
กระแส จนเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไม่เสื่อมคลาย

คลินิกภาษี 
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 

....................................... 
 
 ‘ดอกไมประดิษฐ’ งานฝมือจากสมองและสองมือของคนไทย กลายเปนอาชพีสรางรายไดทาง
เศรษฐกิจสาํคญั และกลายเปนสินคาสงออกที่ไดรับความนิยมแพรหลาย เพราะไมวาจะเปนดอกไมประดิษฐ
จากวัสดชุนิดใด หากเปนฝมือคนไทยแลวไซร ยอมสวยงามไมแพชาตใิดในโลก 
.............................................................................................................................................. 
**Info หนาหลัก 

 
 

.................................................................... 
 

  ภาพรวมการจัดเกบ็ภาษีผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ
ตามขัน้ตอนการนาํเขา ผลิต จัดจําหนายในประเทศ และสงออกตางประเทศ

กระบวนการ หนวยงาน
จัดเก็บภาษี

ภาษีที่จัดเกบ็ ขั้นตอนสําคัญ

การนาํเขา

กรมสรรพากร
ภาษีมูลคาเพ่ิม

(ศุลกากรจัดเกบ็แทน)

-การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
-จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ตามกฎหมาย
กําหนด)
- การจัดทํารายงานภาษี
-การยื่นแบบฯ (ใบขนฯ)

กรมศุลกากร ภาษีศุลกากร 
(นําเขา)

-การลงทะเบียนเขาสูระบบพิธีการนําเขา
ทางอิเล็กทรอนิคส (e-Import)  
 (เฉพาะการนําเขาคร้ังแรก)
- การผานพิธีการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส

การผลิตและ
จําหนายใน

ประเทศ กรมสรรพากร
ภาษีเงินได

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภาษีมูลคาเพ่ิม

-การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
-จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ตามกฎหมาย
กําหนด)
- การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
-การยื่นแบบแสดงรายการ

การสงออก
ตางประเทศ

กรมศุลกากร ภาษีศุลกากร 
(สงออก)

-การผานพิธีการสงออกทางอิเล็กทรอนิกส     
 (e-Export)

           กรมสรรพากร
ภาษีเงินได

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภาษีมูลคาเพ่ิม

-การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
-การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
-การยื่นแบบแสดงรายการ
-จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ตามกฎหมาย
กําหนด)  
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ความรู้
ประดิดประดอย

 ประเภทของ ‘ดอกไม้ประดิษฐ์’ ...แบ่งตาม
วัสดุที่ใช้ ดังนี้
 1.ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ: ท�าจาก
วัสดุธรรมชาติเป็นหลัก สามารถน�ามาท�าดอกไม้
ประดิษฐ์ได้ 15 ประเภท ได้แก่ ยางพาราและ 
ใบยางพารา / รังไหม / เกล็ดปลา / ต้นโสน /  
ผักตบชวา / ใบลาน / กาบหมาก / ใยบวบ /  
เปลือกข้าวโพด / รกมะพร้าว / ใบกล้วย / ฝักประดู่ /  
หนังแท้ / ดอกไม้แห้งหรือใบไม้แห้ง หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของต้นไม้ทุกชนิด / จากธรรมชาติอื่น เช่น  
เปลือกหอย ขนไก่ หรือกระดูกสัตว์บางชนิด

 2.ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป: มีวัสดุ
แปรรูปที่สามารถน�ามาผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ 
กระดาษสา หรือกระดาษอื่น / ผ้าชนิดต่างๆ เช่น  
ผ ้าออร ์แกนซา ผ ้าแพรเยื่อไม ้ ผ ้าปอบปลิน  
ผ้าก�ามะหยี่ ผ้าสักหลาด ผ้าหนังเปียก ผ้ามัสลิน  
ผ้าโพลีเอสเตอร์ ฯลฯ / ดินผสม ได้แก่ ดินญี่ปุ่น  
ดินไทย / เซรามิค / โลหะ / แก้ว / หนังเทียม / เม็ด
พลาสติก / วัสดุแปรรูปอื่น 

 จะเห็นได้ว ่าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์นี้ เกิดจากวัสดุหลักอันหลากหลาย ซึ่งมีทั้งที่
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นและภายในประเทศ แต่ก็
มีบางส่วนเช่นกันที่มีการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบธุรกิจหลากหลายรูปแบบ คือ
 • น�าเข้าดอกไม้ประดิษฐ์ส�าเร็จรูปเพื่อจ�าหน่ายใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว
 • น�าเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อ
จ�าหน่ายในประเทศ และ/หรือส่งออกต่างประเทศ
 • ใช ้วัตถุดิบในประเทศผลิตเพื่อจ�าหน ่ายใน
ประเทศ และ/หรือส่งออกต่างประเทศ
 • เป็นผู้ส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศเพียงอย่าง
เดียว
 ซึ่งทุกรูปแบบการด�าเนินธุรกิจข้างต้น คุณจะ
ต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการต่อไปนี้... 
 • จดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ซึ่งการประกอบกิจการขายสินค้าอะไร อย่างเดียวหรือ
หลายอย่างก็ตาม หากคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้
เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 
 • ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรม
สรรพากร  ไม่ว่าจะท�าในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
การช�าระภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การติดต่อ
ราชการกับกรมสรรพากรรวมทั้งการจัดท�าเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�าใบก�ากับภาษี การ
จัดท�าใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณมีรายได้
จากการขายสินค้าหรือบริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาท
ต่อปี แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้า
ที่ต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผู้
ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียน
เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน)

  ต่อจากนี้... การต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะน�าเข้าวสัดุ 
หรอืดอกไม้ประดษิฐ์ส�าเรจ็รปูเพือ่จดัจ�าหน่าย หรือส่งออก  
ก็สบายใจไม่ต้องไปท�าขั้นตอนต่างๆ อีกหลายรอบ ก้าว
ต่อไปก็พร้อมจะลุยหาตลาดและสรรหาความแปลกใหม่
ให้โดดเด่นเลย



ลักษณะการด�าเนินกิจการน�าเข้า
1.การน�าวัตถุดิบเข้ามาเพื่อจ�าหน่ายใน

ประเทศ
2.การน�าวัตถุดิบเข ้ามาเพื่อผลิตเป ็น

ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วจ�าหน่ายในประเทศ
3.การน�าวัตถุดิบเข ้ามาเพื่อผลิตเป ็น

ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วจ�าหน่ายส่งออก 
ไปต่างประเทศ

4.การน�าดอกไม ้ประดิษฐ ์ เข ้ามาเพื่อ
จ�าหน่ายในประเทศ

เส้นทางเศรษฐกิจ ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
จากธรรมชาติ

เมื่อต้องการน�าเข้า

 การเริ่มต้นธุรกิจน�าเข้า ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม คุณ 
จะต้อง ลงทะเบียนเป็นผู ้น�าเข ้า-ส ่งออกตามคู ่มือระบบ
พิธีการศุลกากรน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) จากนั้น
ท�าการศึกษาเรื่องพิกัดศุลกากรที่เก่ียวข้อง เช่น พิกัดของวัสดุ 
ที่น�าเข้า หรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ  
เป็นต้น เพื่อจดตัวเลข 8 หลัก มาใช้ในการประเมินราคา 
การเสียภาษี (อากรขาเข้า) ตามกฎหมาย 

 เช่น ต้องการน�าเข้าดอกไม้ประดิษฐ์ที่ท�าจากพลาสติก 
ตามพิกัดเบื้องต้นแล้วจะต้องเสียภาษี 30% และจะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งหากเปรียบเทียบ 
กับสัดส่วนของผลก�าไรที่จะไปบวกเพิ่มแล้ว ยังมีรายได้อีก 
เป็นกอบเป็นก�าเลยทีเดียว 

รายการผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ท�าด้วยพลาสติก 6702.10.00 30%

ท�าด้วยวัสดุอื่นๆ 6702.90.00 30%

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

 เมื่อด�าเนินการเรียบร้อย ควรพยายามติดตามและ
ศึกษารสนิยมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท�าให้ต้องท�าความ
เข้าใจการด�าเนินการเกี่ยวกับการน�าเข้า และการเสียภาษีให้
ถูกต้อง ทั้งยังต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้า
และวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ต่อไปด้วย

ความรู้
ประดิดประดอย



 กรณีน�าเข้าโดยสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากโรงงาน: หากโรงงานสามารถ
ออกเอกสาร ‘form E’ ให้ได้ จะท�าให้
ภาษีขาเข้าลดเหลือ 0% จะเหลือเพียง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถือเป็นก�าลังใจดีๆ 
ที่ภาครัฐคืนสู่ผู้ประกอบการอย่างคุณ

สร้างรากฐานการผลิต ต่อยอดธุรกิจ
เพื่ออนาคต

 เนื่องจากการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์น้ีเป็นอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก และโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดธุรกิจ
ประมาณขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ประเภทกิจการ
ในครวัเรอืน ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุม่ของแม่บ้านในท้องถิน่  
โดยส่วนหนึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายเอง อีกส่วนหนึ่ง
เป็นการรับค�าสั่งผลิตจากโรงงานอื่นๆ ตามเทศกาลส�าคัญ 

 ส�าหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เน้นผลิตเพ่ือการส่งออก 
มักมีแหล่งที่ต้ังโรงงาน คุณจึงควรติดต่อเรื่องการก่อสร้าง
โรงงานให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งผู้ประกอบการจะมีทั้งขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน อันจะ
มีผลต่อการเสียภาษีของกรมสรรพากร 

 แต่หากเป็นสนิค้าน�าเข้าแล้วขายไป เพยีงแค่ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์ม รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ จากกรมสรรพากร เพื่อจัดท�ารายงานและ
เก็บรักษาหลักฐาน ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ให้ครบถ้วน

จับแนวทางธุรกิจ 
ก�าหนดทิศทางการจ�าหน่าย 

 ธุ รกิจเร่ิมมีความน ่าสนใจเมื่อช ่องทาง
จ�าหน่ายเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น คุณสามารถจ�าหน่าย
ดอกไม้ประดิษฐ์ได้ทั้งในกลุ่มร้านดอกไม้ หรือ
จ�าหน่ายให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งอาจจะมีการ
ปรับเพิ่มกลยุทธ์ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดย
การออกแบบชิ้นงานให้มีความโดดเด่น และการน�า
เสนอสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ภายใต้ 
การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพช่วย 
ลดต้นทุน... เท่านี้ทุนก็ไม่หาย ก�าไรก็งอกงามแล้ว

ความรู้
ประดิดประดอย



 อย่างไรก็ตามเม่ือมีรายได้จาก
การจ�าหน่าย คุณจึงมีภาระภาษีเข้ามา
เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • ภาษีเงินได้  เมื่อมีรายได้การ

ขายผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งใน

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณ

ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูป

แบบธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  ในกระบวน 

การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์นั้น ต้องมี 

การว่าจ้างแรงงานเข้ามาเก่ียวข้อง 

กระบวนการด้านภาษีที่ต ้องด�าเนิน

การในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน

เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมี

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากคุณต้อง

ซื้อหรือน�าเข ้าวัสดุตั้งต ้นในการท�า

ดอกไม้ประดิษฐ์ หรือดอกไม้ประดิษฐ์

ส�าเร็จรูป หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ ราคา

ที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค ่าเพิ่มมา

แล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน

ส่วนน้ี และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขาย

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ของคุณบ้าง  

การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณ

จะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่

ส�าคัญคือคุณต้องออกใบก�ากับภาษี

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลัก

ฐานด้วย 

 พร้อมทัง้ต้องจดัท�ารายงานภาษซีื้อ 

รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า

และวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยืน่แบบ 

แสดงรายการเพื่อเสียภาษีด้วย

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา ใน

เขตท้องที่ ซึ่งนอกจากการเสียภาษี 

ให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น 

ลดหย่อนภาษีได ้อีกด ้วย  ถือเป ็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่

กรมสรรพากรก�าหนด

การจัดท�ารายงานภาษี

	 •	 รายงานภาษีซื้อ	 เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงาน   คือ ‘ใบก�ากับภาษี’ 

	 •	 รายงานภาษีขาย	 เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงาน  คอื ‘ส�าเนาใบก�ากบั
ภาษ’ี 

	 •	 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ	 เอกสาร 
หลักฐานประกอบการลงรายงาน  คือ ‘ส�าเนา
ใบก�ากับภาษี’ และ ‘ใบก�ากับภาษี’

ประชันฝีมือดอกไม้ประดิษฐ์ไทย 
ส่งออกไปตลาดโลก

 เนื่องจากรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกัน และถึงแม้ตอนนี้จีนจะเป็นประเทศ
ผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์รายส�าคัญที่น่าจับตามอง บวก
กับตลาดส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์มีแนวโน้มที่ยังเติบโต
ได้ คณุจงึควรให้ความส�าคญักับคณุภาพและบรรจภุณัฑ์  
เพื่อถนอมความสดใหม่ของสินค้าเป็นส�าคัญ

 โดยเฉพาะตลาดขนาดใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุ่น และสหภาพยุโรป มีความต้องการใช้ดอกไม้
ประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้นทุกปี หากเรามีสินค้าที่สวยงาม
เหมือนจริง มีการเปล่ียนแปลงแปลกใหม่ รวดเร็ว 
ดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยในอนาคต อาจกลายเป็นผู้ส่ง
ออกรายส�าคัญอันดับแรกใน AEC และติดอยู่ในกลุ่มผู้
ส่งออกรายส�าคัญ 10 อันดับแรกของโลกก็เป็นได้ 

 มองเห็นภาพในอนาคตแล้ว ใครมีรายได้ตาม
ก�าหนดที่จะต้องช�าระภาษี ก็อย่าลืมไปแสดงตัวนะ 
เพราะการท�าธุรกิจไม่ใช่การรับทรัพย์เพียงอย่างเดียว 
แต่คุณมีหน้าที่เสียภาษีด้วย

ความรู้
ประดิดประดอย



ลักษณะการด�าเนินกิจการส่งออก
 การด�าเนินกิจการผลิตหรือรับจ้างผลิตดอกไม้
ประดิษฐ์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะ
ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม จะมีจ�านวนน้อยที่เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ 
 ซึ่งการผลิตเพื่อส่งออก จะเป็นไปในลักษณะดังต่อ
ไปนี้ 
 ส่งสินค้าออกนอกไปต่างประเทศและหมายความ
รวมถึง... 

 • การน�าสินค้าในประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออก หรือที่ได้รับยกเว้น
อากรขาออกตามกฎหมาย 
 • การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภท
ร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ที่ขาย
ให้แก่ผู้ที่เดินทางออกไปนอกประเทศ (ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด)

ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

ความรู้
ประดิดประดอย

 ซึ่ งก ่อนจะท�าการส ่งออกผลิตภัณฑ์ดอกไม ้
ประดิษฐ์ คุณจะต้องท�าการผ่านพิธีการส่งออก โดย 
ส่งข ้อมูลเพื่อจัดท�าใบขนสินค้าขาออกผ่านระบบ
พิธีการส ่งออกทางอิเล็กทรอนิกส ์ และจะต ้องม ี
การจัดท�ารายงานภาษี/บญัชรีายงานภาษซี้ือ ผ่าน 
‘ใบก�ากับภาษี’ และรายงานภาษีขาย รายงานสินค้า
และวัตถุดิบ ซ่ึงในการลงรายการให้ลงภายใน 3 วัน
ท�าการ นับแต่วันที่ได้มา หรือจ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้า
หรือบริการ พร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”



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 1 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชัยน�ท นนทบุรี 

ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� ลพบุรี สระบุรี 

สิงห์บุรี อ่�งทอง

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


