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ม

ะม่วงเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่รสชาติถูกปาก ประโยชน์หลากหลายถูกใจ
มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวและแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดทั้งปี ท�ำให้
ธุรกิจเกี่ยวกับมะม่วงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการปลูกเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมะม่วงในเชิงธุรกิจเพื่อ
การส่งออก ต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจมะม่วง
อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ
มีรายได้จากผลไม้ไทยๆ แล้ว ก็ต้องท�ำหน้าที่จ่าย ‘ภาษี’ เพื่อพัฒนา
แผ่นดินไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย... จึงจะเรียกว่าครบสูตร

« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของกรมสรรพากร และ/หรือต้องการเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร)
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless
ขอยกเว้นภาษี
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผ่านด่านตรวจพืช
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
ช�ำระอากรขาเข้า
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดท�ำรายงานภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ รายการภาษี
ยื่นแบบฯ รายการภาษี

‘มะม่วง’ ปลูกได้-ขายดี-จ่ายภาษีง่าย
ตั้งต้น...ตั้งตัว

มะม่ ว งจั ด เป็ น ผลไม้ ที่ มี ป ระโยชน์ ท าง
โภชนาการ เพราะมีเส้นใย สารอาหาร และวิตามิน
สูง ตลอดจนสามารถน�ำไปแปรรูปเป็นอาหารนานา
ชนิด หรือสกัดเป็นยาและเครื่องส�ำอางก็ได้ ท�ำให้
ธุรกิจนี้เติบโตทุกรูปแบบ ทั้งการน�ำเข้า การผลิต
การจ�ำหน่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออก
โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ผลผลิต ‘มะม่วง’ ราว 10
ล้านกิโลกรัม สามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกได้
ถึงเกือบ 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

เรื่องน่ารู้

คู่ภาษี
ผู้ประกอบการธุรกิจมะม่วง ไม่ว่าจะปลูก
ขายเอง น�ำเข้า หรือรับจากแหล่งผลิตมาขายต่อ
ควรเริ่มต้นเปิดตัวกิจการอย่างเป็นทางการ โดย
ด�ำเนินการยื่นแบบค� ำ ขอจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ
จากนั้ น จึ ง ขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี
อากรกับกรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี การช�ำระภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
ส่วนการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยหลั ก แล้ ว ผู ้ ป ระกอบการที่ ข ายพื ช ผลทางการ
เกษตรที่ไม่แปรรูปจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ยังสามารถยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ แต่ผู้ที่เลือกจะไม่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องท�ำรายงานเงินสด
รับ-จ่ายในแต่ละปีเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรต่อไป

น�ำเข้ามะม่วง...เพิ่มช่องทางการตลาด
ประเทศไทยนั้ น เป็ น แหล่ ง
ปลู ก มะม่ ว งพั น ธุ ์ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว แต่
เนื่องจากความต้องการของตลาดที่
มีสูง ผลผลิตมะม่วงภายในประเทศ
อาจไม่ เ พี ย งพอ ผู ้ ป ระกอบการ
จึงอาจน�ำเข้ามะม่วงจากประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา หรือเพิ่ม
ทางเลื อ กใหม่ ๆ ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
เช่น มะม่วงยักษ์จากไต้หวัน และ
จีน เป็นต้น
แน่นอนว่าเมื่อมีการน�ำสินค้า
เข้ามาในประเทศ ผู้ประกอบการ

ต้องผ่านกระบวนการน�ำเข้าสินค้า
จากกรมศุ ล กากร เริ่ ม จาก ลง
ทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(Paper Less) เมื่อลงทะเบียนแล้ว
จึงด�ำเนินการในขั้นตอนการน�ำเข้า
สินค้าตามระเบียบของกรมศุลกากร

ล้อมรั้ว

ป้องกัน
เนื่องจากมะม่วงเป็นสินค้าน�ำเข้าประเภท
ผลไม้ จึงต้องผ่านด่านตรวจพืชของกรมวิชาการ
เกษตรเสียก่อน เพื่อป้องกันโรค ศัตรูพืช และสาร
เคมี อั น ตรายที่ อ าจปนเปื ้ อ นมากั บ สิ น ค้ า จากต่ า ง
ประเทศ รวมถึงพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs)
เข้าสู่ประเทศไทย

และด้วยเหตุที่มะม่วงเป็นผลไม้ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้น หากผู้ประกอบการ
คนไหนน�ำเข้ามะม่วงจากต่างประเทศมาขาย ก็ต้องเสียภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) ในอัตราที่สูงถึงกว่า
40% เลยทีเดียว
รายการ
มะม่วงสด
มะม่วงอบแห้ง
มะม่วงปรุงแต่งอื่นๆ บรรจุภาชนะที่อากาศเข้าออกไม่ได้

พิกัดศุลกากร
0804.50.20
0804.50.20
2008.99.90

เดินหน้าสู่กระบวนการผลิตและจ�ำหน่าย
ตั้งแต่กระบวนการปลูกมะม่วงจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไป
จ�ำหน่าย ภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ
- ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายมะม่วง คุณก็มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะปลูก ดูแล
เก็บเกี่ยว ขนส่ง ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอน
นี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน
ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

อัตราอากรขาเข้า
40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม
40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม
30% หรือ 25 บาท/กิโลกรัม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อต้องซื้อวัตถุ
ดิบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อุปกรณ์
ต่างๆ ราคาของที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่า
เพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน
ส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายมะม่วง
หรือผลิตภัณฑ์จากมะม่วง การตั้งราคาขาย
อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่ง
ลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน
แต่ที่ส�ำคัญคือ คุณต้องออกใบก�ำกับภาษี
หรือบิลเงินสด
(หากได้จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม) ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส่งออกมะม่วงสู่ต่างแดน

หลังจากเก็บเกี่ยวมะม่วง คัดขนาด บรรจุ
หีบห่อ และขนส่งเดินทาง เตรียมจะส่งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกมะม่วง
ต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากรให้ถูกต้อง ตลอด
จนกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปยั ง
ประเทศปลายทาง เพื่อให้ด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น
จนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าในต่างแดน
ต่อไป

เรื่องน่ารู้

คู่ภาษี
เพื่ อ เป็ น การบรรเทาภาระภาษี ส� ำ หรั บ
ผู้ประกอบการที่เป็นชาวไร่ชาวสวนมะม่วง (ฐานะ
บุคคลธรรมดา) กฎหมายได้ก�ำหนดให้ยื่นแบบแสดง
รายการและช�ำระภาษี 2 ครั้งต่อปี ได้แก่
ครั้งแรก: เดือนกรกฎาคม-กันยายน ของ
ปีที่ได้รับเงิน เพื่อเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี (เงินได้เดือน
มกราคม-มิถุนายนของปีนั้น)

ภาษีจากรายได้

เมื่ อ ธุ ร กิ จ มะม่ ว งของคุ ณ สามารถสร้ า ง
ยอดขายจนมี ร ายได้ เ ป็ น กอบเป็ น ก� ำ คุ ณ คื อ
ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรร
พาvกรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่

ครั้งที่ 2: เดือนมกราคม-มีนาคม ของปีถัด
ไป เพื่อรวมค�ำนวณภาษีทั้งปีในปีภาษีหรือรอบระยะ
เวลาบัญชีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม)

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

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 6 ประกอบด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ตาก
นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์

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

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

