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ลิตภัณฑ์ปลาร้านับว่าเป็นอาหารแปรรูปที่เริ่มขยับจากธุรกิจใน
ระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กมาเป็นผู้ผลิตในขนาดกลาง
และใหญ่ และกลายเป็นสินค้า OTOP รวมทั้งการส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศก็เริ่มขยายตัวมากยิ่งขึ้น
‘ปลาร้าบอง’
เป็นอีกหนึ่งผลผลิตส�ำคัญจากผลิตภัณฑ์จาก
ปลาร้า ที่ก�ำลังสร้างความฮือฮาให้ตลาด ใครจะเชื่อ... ว่าอาหารพื้นบ้าน
ที่ชาวอีสานเรียกว่า ‘แจ่วบอง’ นี้จะตีตลาดอาหารไทยได้กระจุย สร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นกอบเป็นก�ำ และเมื่อมีรายได้ผู้ประกอบ
การอย่างคุณก็มีหน้าที่เรื่อง ‘ภาษี’ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ได้เงินมา
เมื่อไรก็เสียภาษีตามหน้าที่คนไทยกันเลย
น�ำเข้า

ผลิต
จ�ำหน่าย
จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• กรณีมีรายได้จากการขายมากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี
• กรณีต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของกรมสรรพากร
และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกน�้ำพริก
ลงทะเบียน Paperless
ออกใบก�ำกับภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขออนุญาตน�ำเข้าสินค้าบางประเภท
จัดท�ำรายงานภาษี
(กรมการค้าต่างประเทศ)
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ช�ำระอากรขาเข้า
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เกล็ด

ความรู้
ฮู้จัก...ปลาร้าบอง

ปลาร้าบอง หรือ แจ่วบอง ในภาษาอีสาน
หมายถึง อาหารประเภทน�้ำพริก ซึ่งชาวอีสานนิยมรับ
ประทานคู่กับผัก ถือเป็นอาหารหลักที่ท�ำได้ง่ายเพราะมี
เครื่องปรุงไม่มากนัก
ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งจากความเร่งรีบและการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�ำงาน
ในภูมิภาคต่างๆ ท�ำให้การปรุงอาหารรับประทานเองลด
น้อยลง จึงเกิดธุรกิจการผลิต ‘ปลาร้าบอง’ จ�ำหน่ายทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ รวมไปถึงการเป็นสินค้า
ส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

• 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

จุดเริ่มต้นของความแซบ

หากคุณคิดให้ปลาร้าบองแซบๆ เป็นสินค้าสร้างรายได้ คุณต้อง
เริ่มด�ำเนินการธุรกิจโดยการจดทะเบียนกิจการตามรูปแบบที่ต้องการ
คือ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นต้น
หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระบบภาษีด้วยการขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
ภาษีอากรกับกรมสรรพากร และยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี
มีรายได้จากการขายปลาร้าบองเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต้องการ
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร และ/หรือต้องการเป็น
ผู้น�ำเข้า-ส่งออกปลาร้าบองกับกรมศุลกากร) โดยมีสิทธิยื่นค�ำขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในก�ำหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ซึ่ ง เมื่ อ คุ ณ ท� ำ การจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ว ่ า ด้ ว ยจุ ด
ประสงค์อะไรก็ตาม หน้าที่ทางภาษีที่ตามมาคือ คุณต้องจัดท�ำรายงาน
ภาษีเพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ซึ่งเมื่อคุณทําการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมวาดวยจุดประสงคอะไรก็ตาม หนาทีท
่ างภาษีที่
ตามมาคือ คุณตองจัดทํารายงานภาษีเพือ
่ ใชประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มดวย
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 ถูกตองทุกขั้นตอนการผลิต
ปลาราบองเปนหนึ่งในผลิตภัณฑประเภทอาหารที่อยูในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพือ
่ ใหอาหารมีความปลอดภัย ผูป
 ระกอบการผลิตปลาราบองอยาง
คุณจึงตองปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไข พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และตองศึกษาเรื่องกิจการทีเ่ ปน
อันตรายตอสุขภาพตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice หลักเกณฑและวิธีการที่ดี
นการผลิตอาหาร ใชเปนแนวทางในการปฏิบัตเิ พือ
่ ความปลอดภัยของผูบริโภค
และกอนการผลิตปลาราบองคุณตองทําการขออนุญาตสถานที่ คุณจะตองพิจารณารูปแบบธุรกิจ
ของตนเอง เพื่อยื่นจดแจงกับหนวยงานทีด
่ ูแลในเขตพื้นที่ตั้งของโรงงาน ถามีคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป
ชเครื่องจักร อุปกรณไฟฟา กาซหุงตม จํานวน 5 แรงมาขึ้นไป ใหจดเปนลักษณะของโรงงาน

ถูกต้องทุกขั้นตอนการผลิต

ปลาร้าบองเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่อยู่ใน
ความดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย ผู้ประกอบการผลิต
ปลาร้าบองอย่างคุณจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 และต้องศึกษาเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

หลั ง จากนั้ น จึ ง ขออนุ ญ าตผลิ ต อาหาร
ขอจดทะเบียนอาหารของผลิตภัณฑ์ (แบบ สบ.5)
รับเลขสารบบอาหาร พร้อมทั้งต้องแสดงฉลาก
ให้ถูกต้องตามคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วย

และก่อนการผลิตปลาร้าบองคุณต้องท�ำการขออนุญาต
สถานที่ คุณจะต้องพิจารณารูปแบบธุรกิจของตนเอง เพื่อยื่น
จดแจ้งกับหน่วยงานที่ดูแลในเขตพื้นที่ตั้งของโรงงาน ถ้ามีคนงาน
ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม จ�ำนวน
5 แรงม้าขึ้นไป ให้จดเป็นลักษณะของโรงงาน
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หลังจากนั้นจึงขออนุญาตผลิตอาหาร ขอจดทะเบียนอาหารของผลิตภัณฑ (แบบ สบ.5) รับเลข
ารบบอาหาร พรอมทั้งตองแสดงฉลากใหถูกตองตามคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑตามประกาศ

‘ส่งออก’ เพิ่มช่องทางให้ปลาร้าบอง
ตลาดหลั ก ในการส่ ง ออก
ปลาร้าของไทย คือ สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย
และ ประเทศในตะวันออกกลาง
โดยสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ตลาดใหญ่
ที่สุดแต่ก็มีปัญหามากที่สุด เพราะ
เป็ น ประเทศที่ เข้ ม งวดเรื่ อ งความ
สะอาดปลอดภัยของสินค้าประเภท
อาหารที่จะน�ำเข้า ปลาร้าไทยจึงเข้า
ประเทศนี้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
และกรณีที่คุณต้องการ ‘ส่ง
ออกปลาร้าบอง’ สิ่งแรกที่ต้องท�ำ
คือ การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ทางศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดย
ท� ำ การลงทะเบี ย นในครั้ ง แรกครั้ ง
เดียวเท่านั้น ต่อไปหากคุณจะน�ำเข้า

เกล็ด

ความรู้

สินค้าวัตถุดิบ หรือส่งออกปลาร้า
บองไปขายยังต่างประเทศก็ไม่ต้อง
ลงทะเบียนซ�้ำอีก
จากนั้ น จึ ง เข้ า สู ่ ขั้ น ตอน
พิธีการส่งออกโดยส่งข้อมูลเพื่อจัด
ท�ำใบขนสินค้าขาออก ผ่านระบบ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร พร้อมแนบหลักฐาน
ต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ปลาร้าบองจะมีอากรขาออกเท่ากับ
ศูนย์โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ การบรรจุสินค้า
ของคุณต้องด�ำเนินการโดยผู้รับผิด
ชอบการบรรจุ เช่น Freight Forwarders Agent เป็นต้น และควรปรึกษา
หรือติดต่อ Customs Broker ดูแล
ให้ ซึ่งสถานที่ในการบรรจุจะต้อง

ได้รับการอนุญาตจากกรมศุลกากร
โดยคุ ณ ควรตรวจสอบข้ อ มู ล และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ปลายทางที่น�ำเข้าไปด้วย เพื่อให้
ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
ในขั้นตอนการส่งออกนี้คุณ
ต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงาน
ภาษีขาย และรายงานสินค้าและ
วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ประกอบการยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

เนื่องจากปลาร้าบอง ถือเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ จึงยังไม่มีการน�ำเข้าสินค้าประเภทนี้
มากนัก แต่ในกรณีที่คุณต้องการน�ำเข้าปลาร้าบอง หรือวัตถุดิบ/อุปกรณ์บาง
อย่างเพื่อการผลิต คุณต้องลงทะเบียน Paperless ศึกษาพิกัดอัตราศุลกากร
ปลาร้าบอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการค�ำนวณอัตราอากรขาเข้า
(การน�ำเข้าวัตถุดิบบางอย่างที่เป็นพืช ผัก อาจต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อ
จ�ำกัดของกรมการค้าต่างประเทศ 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�ำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

สําหรับกรณีที่ปลาราบองสรางรายไดจากยอดขายใหคณ
ุ มากกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่
แบบแสดงรายการเพือ
่ เสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคํานวณภาษีทต
ี่ องเสียจากภาษีขายหักดวยภาษี
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ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากรได ณ สํานักงานสรรพากร
ขาในเขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายนิว้ Click (ฝง link:
dserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01)

ลและเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘จําหนาย’
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.......................................

เกล็ด

ปลาร้าบอง...สร้างรายได้

ขาวดี...ภาษีนารู
สําหรับผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณีพิเศษ
กระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหนึ่ง ติดตามไดที่ ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจ
(ฝง link :http://www.rd.go.th/publish/39768.0.html)

ความรู้

รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายปลาร้าบอง
ไม่ว่าจะ ‘น�ำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�ำหน่าย’
‘ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’
สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�ำคือ การยื่นแบบ
=============================================
แสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
☺ มีรายไดครั้งหนา...อยาลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ ☺
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ดังนี้
คุณต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลเมืองทีด่ ี เสียภาษีประจ�ำปี ตามรูปแบบ
ในการจดทะเบียนดังนี้
• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�ำระ
ภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี
และแสดงรายการภาษี เ ดื อ นมกราคม-ธั น วาคม ยื่ น แบบ
ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
• ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ยืน่ แบบช�ำระภาษีปลี ะ
2 ครั้ง
		 1.ภาษีเงินได้ครึง่ รอบระยะเวลาบัญชี ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51
เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะ
เวลาบัญชี
		 2.ภาษีเงินได้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50
เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต
และจ�ำหน่ายปลาร้าบองนั้น คุณอาจต้องมีการว่า
จ้างแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือพนักงาน
ประจ�ำ ฯลฯ กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนิน
การในขั้ น ตอนนี้ คื อ เมื่ อ คุ ณ จ่ า ยเงิ น เดื อ น
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา
การและขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการ
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่
หักภาษีและน�ำส่งต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้
• ภาษี เ งิ น ได้ เมื่ อ มี ร ายได้ ก ารขาย
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ทั้งในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม
รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตคุณ
ได้ซื้อวัตถุดิบบางอย่างมา และสิ่งที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่า
เพิ่มมาด้วย (คุณเป็นผู้รับภาระเสียภาษีส่วนนั้น) ดังนั้น ใน
การตั้งราคาขายปลาร้าบองของคุณ
อาจมีการบวกภาษี
มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษี
นี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับภาษี หรือบิล
เงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส�ำหรับกรณีที่ปลาร้าบองสร้างรายได้จากยอดขาย
ให้คุณมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�ำนวณภาษีที่ต้อง
เสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
กับกรมสรรพากรได้ ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
ท้องที่

“มีรายได้ครั้งหน้า...อย่าลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

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 4 ประกอบด้วย จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร เลย
สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำ�ภู
อุดรธานี บึงกาฬ ร้อยเอ็ด

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

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

