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ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำแปรรูปและถนอมอำหำร



ปลำสลิด’ จัดเป็นสัตว์น�้ำยอดนิยมที่ถูกน�ำมำแปรรูป ถนอมควำมสด

ให้สำมำรถเก็บไว้บริโภคได้นำนขึ้น และมีรสชำติอร่อย จึงกลำยเป็น

อำหำรที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยทั่วทุกภูมิภำค ทั้งยังส่งเป็น

สินค้ำออกไปตีตลำดต่ำงประเทศได้อีกด้วย นับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คุณมี

โอกำสต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้ำงรำยได้ทั้งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ 

และเม่ือรำยได้เกิดขึ้นแล้วก็อย่ำลืมท�ำตำมหน้ำที่พลเมืองไทยที่ดี โดยเสียภำษี

ให้ครบถ้วนด้วยนะ

ปลำสลิด

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร

จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

• กรณีรำยได้จำกกำรขำยปลำสลิดไม่แปรรูป หรือปลำสลิดแห้ง เกิน 1.8 ล้ำนบำท/ปี 

• กรณีขอเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียน และ/หรือต้องกำรเป็นผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก)

ลงทะเบียน Paperless ขอยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม  

(กรณีที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขออนุญำตน�ำเข้ำสัตว์น�้ำ กับกรม

ประมง

ออกใบก�ำกับภำษี/บิลเงินสด  

(กรณีเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ขออนุญำตส่งออกสัตว์น�้ำ กับกรม

ประมง

ขั้นตอนพิธีกำรน�ำเข้ำ จัดท�ำรำยงำนภำษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีกำรส่งออก

ช�ำระอำกรขำเข้ำ ยื่นแบบภำษีเงินได้/ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ขอยกเว้น/ขอคืนภำษี

จัดท�ำรำยงำนภำษี ยื่นแบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม  

(กรณีเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

จัดท�ำรำยงำนภำษี

ยื่นแบบรำยกำรภำษีเงินได้ ยื่นแบบรำยกำรภำษีเงินได้

ยื่นแบบฯ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ยื่นแบบฯ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำแปรรูปและถนอมอำหำร



‘ปลำสลิดแปรรูป’ อร่อยท�ำเงิน
ปลำตัวเล็กเท่ำฝ่ำมือที่รู ้จักกันดีในชื่อ 

‘ปลำสลิด’ หรือ ‘ปลำใบไม้’ เป็นปลำน�้ำจืดพื้น

บ้ำนของไทย นิยมเลี้ยงกันมำกบริเวณภำคกลำง 

ปลำตัวเล็กๆ ชนิดน้ีเมื่อผ่ำนกำรถนอมอำหำร

จนกลำยเป็น ‘ปลำสลิดแปรรูป’ แล้ว จะมีรสชำติ

อร่อยถูกปำกคนไทยจนสำมำรถท�ำเงินให้กับผู้ที่

ท�ำธุรกิจนี้ได้ไม่น้อย เช่น ปลำสลิดตำกแห้ง ปลำ

สลิดเค็ม และปลำสลิดทอดกรอบ เป็นต้น 

หำกคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ ลอง

ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจรูปแบบของธุรกิจและวิธีกำร

เสียภำษีอย่ำงถูกต้องกันสักนิด
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 ‘ปลาสลิด’ จากครัวไทยสูธุรกิจ 
 ภูมิปญญาดานการถนอมอาหารของไทยทําใหปลาสลดิแปรรูปเปนอาหารทีค่นไทยทั่วไปรูจัก
และชื่นชอบ ทั้งยังสามารถสงออกไปขายในตลาดตางประเทศไดอีกดวย  

แตกอนที่จะเร่ิมจําหนายผลติภัณฑแปรรูปตางๆ จากปลาสลดิน้ัน คุณในฐานะเจาของธุรกิจ
จะตองเร่ิมตนดวยการจดทะเบียนธุรกิจเสียกอน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุณจะเลอืกดําเนินธุรกจิรูปแบบใด เชน 
การประกอบกิจการโดยบคุคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน สหกรณ กลุมบคุคล หรือนิตบิคุคล แตสวนใหญ
แลวธุรกิจปลาสลิดแปรรูปของคนไทยมักมีลกัษณะเปนวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุมกันตั้งแต 7 
คนข้ึนไป หรืออาจเปนธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ดวย   
 

การจดทะเบียนพาณิชยตามประเภทธุรกิจ 
 บุคคลธรรมดา จดทะเบียนไดท่ี อบต./เทศบาล พาณิชยจังหวัด 
 นิติบุคคล จดทะเบียนไดท่ี สํานักพัฒนาธุรกิจ พาณิชยจังหวัด 
 วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนไดท่ี กรมสงเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด 
 สหกรณ จดทะเบียนไดท่ี สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด 
 SMEs จดทะเบียนไดท่ี สํานักพัฒนาธุรกิจ พาณิชยจังหวัด 
 กลุม OTOP จดทะเบียนไดท่ี ท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต 

 
หลังจากจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปคอื  
 ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร ซ่ึงผูประกอบการสามารถย่ืนจดทะเบียน

ได 3 แบบ ไดแก บุคคลธรรมดา นิติบคุคลไทยและนิติบคุคลตางประเทศ คณะบคุคล หางหุนสวนสามัญ
ที่มิใชนิติบคุคล โดยย่ืนจดตามหนวยงานทีก่รมสรรพากรกําหนด 
   จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ปกตหิากผูประกอบการมีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ เกิน
กวา 1.8 ลานบาทตอป แนนอนวาคุณตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และมีหนาทีต่องย่ืนคาํขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียน (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนเพ่ือเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนได) 
 แตกรณีธุรกิจผลติปลาสลดิแปรรูปเพ่ือจําหนายน้ัน มีบางกรณีที่คุณจะไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ทําใหไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมก็ได เวนแตคุณตองการขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือประโยชนในการนําเขา-สงออก หรือเพ่ือสามารถนําภาษีซ้ือทีค่ณุตองจายเม่ือซ้ือ
วัตถุดิบในการผลติ ก็สามารถย่ืนจดทะเบียนไดเชนกัน 
 
 
 

‘ปลำสลิด’ จำกครัวไทยสู่ธุรกิจ
 ภูมิปัญญำด้ำนกำรถนอมอำหำรของไทย

ท�ำให้ปลำสลิดแปรรูปเป็นอำหำรที่คนไทยทั่วไป

รู้จักและชื่นชอบ ทั้งยังสำมำรถส่งออกไปขำยใน

ตลำดต่ำงประเทศได้อีกด้วย 

แต่ก่อนที่จะเริ่มจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูป

ต่ำงๆ จำกปลำสลิดนั้น คุณในฐำนะเจ้ำของธุรกิจ

จะต้องเริ่มต้นด้วยกำรจดทะเบียนธุรกิจเสียก่อน ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับว่ำคุณจะเลือกด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใด เช่น 

กำรประกอบกิจกำรโดยบุคคลธรรมดำ วิสำหกิจ

ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล แต่ส่วน

กำรจดทะเบียนประเภทธุรกิจ

• บุคคลธรรมดำ จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบำล พำณิชย์จังหวัด

• นิติบุคคล จดทะเบียนได้ที่ ส�ำนักพัฒนำธุรกิจ พำณิชย์จังหวัด

• วิสำหกิจชุมชน จดทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร / เกษตรจังหวัด

• สหกรณ์ จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พำณิชย์จังหวัด

• SMEs จดทะเบียนได้ที่ ส�ำนักพัฒนำธุรกิจ พำณิชย์จังหวัด

• กลุ่ม OTOP จดทะเบียนได้ที่ ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ หรือส�ำนักงำนเขต

ใหญ่แล้วธุรกิจปลำสลิดแปรรูปของคนไทยมักมีลักษณะเป็น

วิสำหกิจชุมชนที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป 

หรืออำจเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ด้วย



หลังจำกจดทะเบียนประกอบกิจกำร

เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ 

 • ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี

อำกร กับกรมสรรพำกร ซึ่งผู้ประกอบ

กำรสำมำรถยื่นจดทะเบียนได้ 3 แบบ 

ได้แก่ บุคคลธรรมดำ นิติบุคคลไทย

และนิติบุคคลต่ำงประเทศ คณะ

บุคคล ห ้ำงหุ ้นส ่วนสำมัญที่มิ ใช ่

นิติบุคคล โดยยื่นจดตำมหน่วยงำน 

ที่กรมสรรพำกรก�ำหนด

 • จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ปกติหำกผู้ประกอบกำรมีรำยได้จำก

กำรขำยสินค้ำหรือบริกำร เกินกว่ำ 

1.8 ล้ำนบำทต่อปี แน่นอนว่ำคุณต้อง

เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม และมีหน้ำที่ต้อง

ยื่นค�ำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม

เพื่อเป็นผู ้ประกอบกำรจดทะเบียน 

(หำกไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพื่อเป็น

ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนได้)

 แต ่ กรณี ธุ รกิ จผลิ ตปลำสลิด

แปรรูปเพื่อจ�ำหน่ำยนั้น มีบำงกรณี

ที่คุณจะได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำ

เพิ่ม ท�ำให้ไม่ต้องจดทะเบียนภำษี

มูลค่ำเพิ่มก็ได้ เว้นแต่คุณต้องกำร

ขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มเพื่อ

ประโยชน์ในกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก หรือ

เพื่อสำมำรถน�ำภำษีซื้อที่คุณต้องจ่ำย

เมื่อซื้อวัตถุดิบในกำรผลิต ก็สำมำรถ

ยื่นจดทะเบียนได้เช่นกัน

อัตรำภำษีและกรณีที่ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำแปรรูปและถนอมอำหำร (ปลำสลิด) 

น�ำเข้ำปลำสลิด

• น�ำเข้ำปลำสลิดผลิตเป็นปลำสลิดทอดกรอบ แล้วจ�ำหน่ำยในประเทศ อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

• น�ำเข้ำปลำสลิดผลิตเป็นปลำสลิดทอดกรอบ แล้วส่งออก อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 0%

• น�ำเข้ำปลำสลิดไม่แปรรูป หรือแปรรูปเป็นปลำสลิดแห้ง มำจ�ำหน่ำยในประเทศ ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ใช้ปลำสลิดในประเทศ

• น�ำปลำสลิดในประเทศมำผลิตเป็นปลำสลิดแห้งแล้วจ�ำหน่ำยในประเทศ ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม

• น�ำปลำสลิดในประเทศมำผลิตเป็นปลำสลิดทอดกรอบแล้วจ�ำหน่ำยในประเทศ อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

• น�ำปลำสลิดในประเทศมำผลิตแล้วส่งออก อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 0%

 ซึ่งในกรณีที่คุณจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

คุณต้องจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ รำยงำนภำษีขำย 

และรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ รวมถึงต้องออก

ใบก�ำกับภำษีให้ลูกค้ำเมื่อมีกำรขำยสินค้ำเกิดขึ้น  

เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดง

รำยกำรภำษีมูลค่ำเพิ่มกับกรมสรรพำกรด้วย 

เพียงเท่ำน้ี คุณก็เป็นผู ้ประกอบกำรท่ีพร้อม 

นับเงินจำกกำรธุรกิจนี้แล้ว



‘แปรรูปปลำสลิด’ ท�ำเองขำยเอง
ป้อนตลำดในประเทศ
 ส�ำหรับเจ้ำของธุรกิจที่มีสูตรเด็ดในกำรผลิต

ปลำสลิดแปรรูป และต้องกำรวำงจ�ำหน่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศ หลังจำกคุณมีฐำนะเป็นเจ้ำของธุรกิจ

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และมีวัตถุดิบพร้อมแล้ว 

คุณก็สำมำรถเริ่มกระบวนกำรผลิตปลำสลิดแปรรูป

ตำมกรรมวิธีถนอมอำหำร เพื่อให้ได้ปลำสลิดแปรรูป

ที่หอม อร่อย มีคุณภำพ ออกมำจ�ำหน่ำยได้ทันที 

ซึ่งเมื่อคุณเริ่มมีรำยได ้ ภำรกิจเก่ียวกับ

ภำษีที่คุณต้องด�ำเนินกำรไปพร้อมกัน น่ันคือ กำร

จัดท�ำรำยงำนภำษีขำย รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ 

และรำยงำนแสดงรำยได้และรำยจ่ำย (กรณีเป็น 

ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยกำร

ลงรำยกำรนั้นให้ลงภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วัน

ที่จ�ำหน่ำย เพื่อประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และยังต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี

เงินได้ ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย กับกรมสรรพำกรด้วย

สำระ

ภำษี

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ

	 •	ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายปลาสลิด	
คุณก็มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ	
คือ	บุคคลธรรมดา	หรือนิติบุคคล

	 •	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ในการเพาะพันธุ์ปลา	หรือ
ขั้นตอนอื่นๆ	 ของกระบวนการแปรรูปปลาสลิด	 คุณ
ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง	 เรื่องของ
ภาษท่ีีต้องด�าเนนิการคอื	 เมือ่คณุจ่ายเงนิเดอืน	 ค่าจ้าง	
และสวัสดิการให้กับพนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือคนงาน	
ต้องมีการหักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่าย	ทุกครั้ง

	 •	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 หากคุณต้องซ้ือวัตถุดิบ	 รวม
ทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป
ปลาสลิด	 ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว	
เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้	 และเมื่อถึงคราว
ที่จะต้องขายสินค้าของคุณบ้าง	 การตั้งราคาขายอาจ
มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้	ซึ่งลูกค้าของคุณ
จะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน	 แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง 
ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว ้เป ็น 
หลักฐานด้วย

 ทั้ งนี้  คุณต ้องท�ำหน ้ำที่ เป ็น 

พลเมืองที่ดี เสียภำษีประจ�ำปี ตำม 

รูปแบบในกำรจดทะเบียนดังนี้

  • ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคล

ธรรมดำ ยื่นแบบช�ำระภำษีปีละ  

2 ครั้ง แสดงรำยกำรภำษีเดือน

มกรำคม-มถินุำยน ยืน่แบบ ภ.ง.ด.94  

เสียภำษีภำยในเดือนกันยำยนใน

แต่ละปี และแสดงรำยกำรภำษีเดือน

มกรำคม-ธนัวำคม ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 

เสียภำษีภำยในเดือนมีนำคมปีถัดไป

  • ผู ้ประกอบกำรที่ เป ็นนิติ 

บคุคล ยื่นแบบช�ำระภำษีปีละ 2 ครั้ง 

 1.ภำษีเงินได้คร่ึงรอบระยะเวลำ

บัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภำษี

ภำยใน 2 เดอืน นับแต่วนัครบ 6 เดือน 

ของรอบระยะเวลำบัญชี 

 2.ภำษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลำ

บัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภำษี

ภำยใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ำย

ของรอบระยะเวลำบัญชี  

 โดยคุณสำมำรถย่ืนแบบแสดง 

รำยกำรเพือ่เสียภำษต่ีอกรมสรรพำกร 

ณ ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำ ใน

เขตท้องที่ 

 ซึ่งนอกจำกกำรเสียภำษีให้แก่ 

ภำครั ฐแล ้ ว  คุณยั งสำมำรถยื่ น 

ลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย ถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหน่ึงจำกกำรเสียภำษี

อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมก�ำหนดเวลำ 

ที่กรมสรรพำกรก�ำหนด



น�ำเข้ำ ‘ปลำสลิด’ ท�ำเงิน
แบบซื้อมำขำยไป
 แม้กำรแปรรปูปลำสลดิเคม็ไปเป็น

อำหำรประเภทต่ำงๆ โดยเฉพำะปลำ

สลดิตำกแห้ง ปลำสลิดเคม็ และปลำสลดิ 

ทอดกรอบ จะเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น

ของไทย และแหล่งน�้ำจืดในประเทศก็ 

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลำชนิดนี้ แต่ใน

ปัจจุบันปริมำณปลำในบ้ำนเรำอำจไม่

พอเพียงต่อควำมต้องกำรในกำรบริโภค 

 ดังนั้น ผู้ที่เข้ำสู่ธุรกิจนี้จึงอำจต้อง 

เรียนรู้ขั้นตอนกำรน�ำเข้ำ ซึ่งอำจจะเป็น 

กำรน�ำเข้ำปลำสลิดสดเพื่อน�ำมำเข้ำ

กระบวนกำรถนอมอำหำร แปรรูป 

ปลำสลดิ หรอืบำงรำยอำจน�ำเข้ำผลติภณัฑ์ 

ส�ำเร็จรูปเพื่อท�ำธุรกิจแบบซื้อมำขำยไป 

 แต่ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเข้ำแบบใด  

คุณจะต้องเร่ิมต้นจำกกำรลงทะเบียน 

ในระบบพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนกิส์ 

แบบไร้เอกสำร (Paperless) กับกรม

ศุลกำกร (ต้องเป็นผู้ประกอบกำรจด

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ซึ่งลงทะเบียน

เฉพำะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 

จำกนั้นจึงเข้ำสู่ข้ันตอนกำรผ่ำนพิธีกำร

น�ำเข้ำสินค้ำ โดยคุณต้องท�ำกำรศึกษำ

ว ่ำพิกัดอัตรำศุลกำกรของปลำสลิด 

อยู ่ที่ พิกัดใด เพื่อประโยชน์ในกำร

ค�ำนวณอัตรำอำกรขำเข้ำ

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ปลำสลิดแห้ง 0305.59.90 5%

ปลำสลิดที่ปรุงแต่งที่บรรจุภำชนะที่อำกำศผ่ำนไม่ได้ 1604.19.30 20% หรือ 65 บำท/กิโลกรัม

เนื้อปลำสลิด สดหรือแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 0304.99.00 5%

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

 ทั้งนี้ มีขั้นตอนพิเศษเล็กน้อย

ส�ำหรับผู้ท�ำธุรกิจน�ำเข้ำปลำสลิด ซึ่งจัด

เป็นสิ่งมีชีวิตหรือซำกสิ่งมีชีวิตประเภท

สัตว์น�้ำ ที่อยู่ในควำมควบคุมและก�ำกับ

ดูแลโดยกรมประมง คุณจึงต้องท�ำเรื่อง

ขออนุญำตน�ำเข ้ำ-ส ่งออก-น�ำผ ่ำน  

กับกรมประมงก ่อนกำรท�ำพิธีกำร 

น�ำเข้ำด้วย

 ส�ำหรับกระบวนกำรทำงภำษีที่

เกิดขึ้นในพิธีกำรน�ำเข้ำ คุณมีรำยกำรที่

จะต้องช�ำระอำกรขำเข้ำ พร้อมทั้งจัดท�ำ

รำยงำนภำษี รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ 

ด้วย ทั้งนี้  หำกมีรำยได้เกิดขึ้นจำก

กำรน�ำเข้ำ คุณก็จะมีขั้นตอนทำงภำษี 

ที่ส�ำคัญเพิ่มเติมเข้ำมำ คือ กำรช�ำระ

ภำษีเงินได้ ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย  

และภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ขอบอก

ให้รู้

พ.ร.บ.ชดเชยค ่าภาษีอากรสินค ้าส ่งออกที่ผลิตใน 
ราชอาณาจักร	พ.ศ.2524	รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ 
ผู้ส่งออกในรูปของ	 ‘บัตรภาษี’	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้แทนเงินสด 
เพื่อช�าระค่าภาษีอากรต่างๆ	 ได้	 3	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมศุลกากร	
กรมสรรพากร	และกรมสรรพสามิต

โดยที่...

ปลาสลิด	พิกัดอัตราศุลกากร	0302.89.24	

อัตราเงินชดเชยร้อยละของราคาส่งออก	0.12



“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

ส่งออก ‘ปลำสลิดแปรรูป’ เจำะตลำดต่ำง
ประเทศ
 ควำมอร่อยของปลำสลดิไม่ได้จ�ำกัดอยูเ่ฉพำะในประเทศไทย

เท่ำนั้น แต่คุณสำมำรถส่งออกควำมอร่อยนี้ไปยังลูกค้ำชำว 

ต่ำงชำติด้วย ทั้งนี้ หำกคุณต้องกำรเป็นผู้ส่งออก คุณสำมำรถ 

เริ่มต้นข้ันตอนกำรส่งออกง่ำยๆ ด้วยกำรลงทะเบียนขอเป็น 

ผู ้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรแบบ Paperless (หำกเคยลงทะเบียน 

ในกำรน�ำเข้ำปลำสลิด หรือเป็นผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกกับ

กรมศุลกำกรอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) จำกนั้นก็สำมำรถเข้ำ

สู่พิธีกำรส่งออกสินค้ำได้เลย แต่ที่ส�ำคัญต้องไม่ลืมจัดท�ำรำยงำน

ภำษีและยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

และภำษีเงินได้ด้วย

 ทัง้นี ้ มข้ีอควรระวงัในกำรน�ำเข้ำ/ส่งออกผลติภณัฑ์ปลำสลิด 

แปรรปู คอื เนือ่งจำกกำรน�ำเข้ำปลำสลดิมชีวีติ หรือซำกปลำสลิด  

อันเป็นประเภทสัตว์น�้ำที่อยู่ในควำมควบคุมและก�ำกับดูแลโดย

กรมประมง คุณจึงต้องท�ำเรื่องขออนุญำตน�ำเข้ำ-ส่งออก-น�ำผ่ำน  

กับกรมประมงก่อนกำรท�ำพิธีกำรน�ำเข้ำ หรือส่งออกกับกรม

ศุลกำกรเสมอ ณ ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำ หรือส�ำนักงำนประมงจังหวัด

ที่ปฏิบัติหน้ำที่แทนด่ำนตรวจสัตว์น�้ำ ณ ท่ำที่น�ำเข้ำ/ส่งออก  

โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมประมง 

www.fisheries.go.th

สิทธิประโยชน ์ทำงภำษีของ 
‘ปลำสลิด’ 
 หำกคุณเร่ิมต้นธุรกิจด้วยกำรจดทะเบียน

และช�ำระภำษีอย่ำงถูกต้อง คุณก็มีสิทธิท่ีจะได้รบั 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ซึ่งในฐำนะวิสำหกิจชุมชน 

ที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 

1.8 ล้ำนบำทต่อปี คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์

จำกกรมสรรพำกรโดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำ 

นอกจำกนี้ กรมสรรพำกรยังมีนโยบำยส่ง

เสริมและสนับสนุนธุรกิจของคุณในฐำนะที่เป็นผู้

ประกอบกำรเอสเอ็มอี โดยกำรลดอัตรำภำษี หัก

ค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมในอัตรำเร่ง และกำรคิดรำย

จ่ำยที่หักได้มำกกว่ำ 1 เท่ำ และในกรณีที่คุณเป็นผู้

ส่งออกผลิตภัณฑ์ใดๆ จำกปลำสลิด คุณยังมีสิทธิ

ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกรด้วยกำรชดเชยค่ำ

ภำษีอำกรอีกด้วย ติดตำมรำยละเอียดได้ที่ ‘คู่มือ

ภำษีส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน’



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 2 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี 

ฉะเชิงเทร� ตร�ด ปร�จีนบุรี ระยอง 

สมุทรปร�ก�ร สระแก้ว นครน�ยก

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


