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ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา

ลู

กชิ้นปลา... อาหารว่างที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในบ้านเรา
เสมอมา เนื่องจากหาทานได้ง่าย รสชาติถูกปากคนทุกเพศทุกวัย
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ เ ป็ น อาหารได้ ห ลากหลายชนิ ด
เช่น ปิ้ง-นึ่ง-ทอด ก๋วยเตี๋ยว ย�ำ ฯลฯ การขายลูกชิ้นปลาจึงเป็น
ธุ ร กิ จ ที่ ทั้ ง ขายง่ า ยและได้ ก� ำ ไรดี ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ ป ระกอบการ
จ�ำนวนมาก แต่จะหวังท�ำก�ำไรให้สูงสุดเพียงอย่างเดียวไม่ได้...หากจะท�ำ
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ‘ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลู ก ชิ้ น ปลา’ คุ ณ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ย่ า งครบถ้ ว น
ถูกต้องตามกฎหมายและตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติด้วย

เปิดหน้าร้าน
ลูกชิน้ ปลา คือ ผลิตภัณฑ์อาหารทีท่ ำ� จากเนือ้ ปลา น�ำมาผสมกับเครือ่ งปรุงรส เช่น เกลือ และวัตถุเจือปนอาหารอืน่
บดผสมกันจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน อาจผสมส่วนประกอบอื่น เช่น สาหร่าย แครอท ต้นหอม แล้วท�ำให้เป็น
รูปทรงตามต้องการ จากนั้นจึงลวกให้สุก
« จดทะเบียนพาณิชย์
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน)
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless
ขอมาตรฐาน อย.
วางจ�ำหน่าย
ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ออกใบก�ำกับภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขอมาตรฐาน อย.
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี (ขายในประเทศ) ขอมาตรฐาน อย.
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

ป.ปลา

?

น่ารู้

น�ำเข้าวัตถุดิบลูกชิ้นปลาคุณภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา
ไม่วา่ จะลงมือผลิตตามสูตรของตัวเอง ซือ้ แฟรนไชส์มาท�ำ
คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายในประเทศ หรือน�ำเข้า
มาจากต่างประเทศ ก็ควรเริ่มต้นด้วยการยื่นแบบค�ำขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน
30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ จากนั้นจึงยื่นขอมี
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร เพื่อใช้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช�ำระภาษี การหักภาษี
ณ ที่จ่าย ฯลฯ

?

เรื่องน่ารู้

คูภ่ าษี

วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
ปลา คือ ‘ปลา’ อันเป็นสัตว์น�้ำ ตาม
กฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะมีรายได้จากยอด
ขาย ‘ปลา’ เกิน 1.8 ล้านบาทหรือไม่
ก็ตาม คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่า
เพิ่มโดยอัติโนมัติ (เฉพาะกรณีเป็นสัตว์
น�้ำที่จ�ำหน่ายในประเทศเท่านั้น)
แต่เมื่อ ‘ปลา’ ถูกน�ำมาแปรรูปเป็น
ลูกชิ้น คุณจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ในกรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์จะ
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามจริง) ซึง่ หาก
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา
ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณก็สามารถ
เลื อ กที่ จ ะจดหรื อ ไม่ จ ดทะเบี ย นภาษี
มูลค่าเพิ่มก็ได้ โดยที่...
• ขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
เพื่ อ แสดงตนเป็ น ผู ้ ป ระกอบการจด
ทะเบียนกับกรมสรรพากร
• ไม่ จ ดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม

ปลาที่ให้ความเหนียวและเหมาะอย่าง
ยิ่งส�ำหรับการท�ำลูกชิ้น ได้แก่ ปลาอินทรี
ปลาดาบลาว ปลาหางเหลือง ปลากราย
ปลาสลาด ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง
ฉะนั้น ในการท�ำอุตสาหกรรมลูกชิ้น
ส่วนใหญ่จึงต้องใช้ปลาที่มีราคาถูก เช่น
ปลาไหลทะเล ปลาฉลาม ปลาแดงตาโต
ปลาน�้ำดอกไม้ ปลาข้างเหลือง ปลาทราย
แดง ปลาทรายขาว และปลาปากคม

แต่คุณต้องท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย
ในแต่ละปี เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ กั บ กรม
สรรพากรต่อไป
• เป็นผูป้ ระกอบการน�ำเข้าวัตถุดบิ
หรื อ ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลู ก ชิ้ น ปลาไป
จ�ำหน่ายต่างประเทศ ต้องยืน่ จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่ว่าจะมีรายได้จาก
ยอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทหรือไม่ก็ตาม)
ทั้งนี้ หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ ‘จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม’ ไม่ว่าเนื่องจาก
กรณีใดๆ คุณต้อง
• จัดท�ำรายงานภาษีซอื้ และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้น�ำเข้า)
• จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงาน
ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
(กรณีเป็นผู้ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
และ/หรือเป็นผู้ส่งออก)

แม้ ป ระเทศไทยจะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหาร
แปรรูปจากเนื้อปลาที่มีคุณภาพอยู่แล้ว แต่คุณอาจ
‘น�ำเข้าวัตถุดิบลูกชิ้นปลาหรือเนื้อปลาบด’ จาก
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แสวงหารสชาติแปลกใหม่ รวมถึงอาจน�ำ
เข้าวัตถุดิบเพื่อน�ำมาใช้ในการแปรรูปแล้วส่งออก
ไปขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง
และแน่นอนว่าเมื่อมีการน�ำสินค้าเข้ามาใน
รายการ
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา

ประเทศ คุณต้องผ่านกระบวนการน�ำเข้าสินค้า
จากกรมศุ ล กากร โดยเริ่ ม จาก ลงทะเบี ย นใน
ระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อให้ระบบจดจ�ำว่าคุณ
คือผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร
(ลงทะเบียนเพียงครัง้ แรกครัง้ เดียว) เมือ่ ลงทะเบียน
แล้วจึงด�ำเนินการน�ำเข้าสินค้าตามพิธีการน�ำเข้า
ของกรมศุลกากรต่อไป

พิกัดศุลกากร
1604.20.99

อัตราอากรขาเข้า
30% หรือ 100 บาท/กิโลกรัม

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

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาสด หรือ
เนื้อปลา
เป็นสินค้าที่ควบคุมการน�ำเข้าโดย
กรมประมง และกระทรวงสาธารณสุข คุณจึง
ต้ อ งมี เ อกสารใบอนุ ญ าตการน� ำ สั ต ว์ น�้ ำ เข้ า
ราชอาณาจักร และ ค�ำขออนุญาตน�ำหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เพื่อประกอบการตรวจ
สอบเอกสารของกรมศุลกากรด้วย

จากนั้นจึงจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้า
และวัตถุดิบ
ตลอดจนรายละเอียดสินค้าคง
เหลือ เพื่อยื่นเสนอต่อกรมสรรพากรต่อไป โดย
มีเอกสารประกอบรายงาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน
ของกรมศุลกากร เอกสาร Invoice และเอกสาร
Packing List

การผลิตลูกชิ้นปลา
อีกหนึ่งสิ่งส�ำคัญต่อการผลิตลูกชิ้นปลาระดับคุณภาพ นอกเหนือ
จากการเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีแล้ว กระบวนการผลิตลูกชิ้นปลายังต้องมี
ความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
ซึ่ ง คุ ณ สามารถยื่ น ขอรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานระบบคุณภาพ
อาหาร GMP, HACCP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อให้ครอบคลุม
กับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
และระหว่างกระบวนการผลิตคุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซอื้ รายงาน
ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ) เพื่อใช้
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกับกรมสรรพากรต่อไป

ส่งออกลูกชิ้นปลาคุณภาพ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาของไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งนับว่าประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อปลาติดอันดับต้นๆ ของโลก
ประเภท
น�ำเข้า (บาท)
ส่งออก (บาท)

สถิติการน�ำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา
ปี 2552
ปี 2553
19,982,524,936
22,613,252,197

ปี 2554
25,453,356,350

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจลูกชิ้นปลาที่มีศักยภาพขยายกิจการให้เติบโตจนสามารถส่งออกสินค้า
ให้ ‘โกอินเตอร์’ ไปต่างแดนได้ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและด�ำเนินการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้ากับ
กรมศุลกากรให้ถูกต้อง ตั้งแต่การลงทะเบียนแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องด�ำเนินการขั้นตอน
นี้อีก) และท�ำพิธีการส่งออกสินค้าทางอากาศยาน ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ตามแต่ว่าคุณส่งสินค้าออก
ทางไหน ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าความรู้ภาษี กรมศุลกากร)

ตลอดจนศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศปลายทาง เพื่อให้ด�ำเนินการได้
อย่างราบรื่นจนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าใน
ต่างแดนต่อไป
นอกจากนี้ คุณซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่งออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลู ก ชิ้ น ปลาจะต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานภาษี ซื้ อ
รายงานภาษี ข าย และรายงานสิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการยื่ น แบบแสดงรายการเสี ย ภาษี
ต่อไปด้วย

ภาษีกับรายได้
เมื่อมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาจนมีรายได้เข้า
สู่ระบบธุรกิจของคุณแล้ว สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร ดังนี้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา
ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตลูกชิ้นปลานั้น
คุณอาจต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการ
ด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้อง
มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ หากคุณต้องซือ้ หรือน�ำเข้าลูกชิน้ เนือ้ ปลา
หรือวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อผลิตลูกชิ้นปลา เช่น เครื่องปรุง เครื่องเทศ
อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราว

ที่จะต้องขายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาของคุณบ้าง การตั้งราคา
ขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณ
จะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบ
ก�ำกับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขต
ท้องที่
ซึง่ นอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถ
ยื่ น ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ถื อ เป็ น ประโยชน์ ส ่ ว นหนึ่ ง
จากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนดเวลาที่กรม
สรรพากรก�ำหนด

“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 9 ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา พัทลุง
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ตรัง สตูล

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

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

