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ลากะตัก สัตว์น�้ำเศรษฐกิจของผู้ประกอบการแนวชายฝั่งอันดามัน
ถือเป็นอาหารสุขภาพชัน้ ดีอดุ มด้วยโปรตีนและแร่ธาตุ ราคาย่อมเยา
ที่ส�ำคัญคือปลากะตักสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้หลาก
หลาย ทั้งปลากรอบรสต่างๆ กะปิ และน�้ำปลาคุณภาพดี และที่ได้รับความ
นิยมในตลาดทั้งในและนอกประเทศอย่าง มาเลเซีย ศรีลังกา ฮ่องกง ฯลฯ
ก็คือ ‘ปลากะตักตากแห้ง’
ฮิตทั้งตลาดไทยตลาดเทศขนาดนี้...ต้อง ‘เสียภาษี’ อย่างไรบ้างนะ...
ตามมาดูกัน

« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์ คือ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี)
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless
จดทะเบียนพาณิชย์
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขออนุญาตน�ำเข้าสัตว์น�้ำ
เสียภาษีโรงเรือน
จัดท�ำรายงานภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
ขอมาตรฐาน อย.
จัดท�ำรายงานภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ยื่นแบบรายการภาษี
ยื่นแบบรายการภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

‘ตักตวง’

เรือ่ งน่ารู้
เส้นทางภาษีปลากะตักตากแห้ง
ท�ำความรู้จัก ‘กะตักตากแห้ง’
‘กะตัก’ เป็นปลาผิวน�้ำขนาดเล็ก มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น
ว่า ‘ปลาฉิ้งฉั้ง’ หรือ ‘บูร่า’ (ลูกปลากะตัก) ถือเป็นสัตว์น�้ำ
เศรษฐกิจของแนวชายฝัง่ อันดามัน ในระดับความลึก 5-70 เมตร
โดยพบมากแถบ จ.สตูล จ.พังงา และ จ.ระนอง โดยเฉพาะ
บริเวณอ่าวพังงาที่สามารถท�ำประมงได้เกือบตลอดทั้งปี ซึ่ง
ปลากะตักส่วนใหญ่ที่จับได้จะน�ำมาต้มตากแห้งเพื่อจ�ำหน่าย
ทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
มาเลเซีย

ปลากะตั ก สามารถนำ � มาแปรรู ป ได้
หลากหลายรูปแบบ นอกจากทำ�ปลาแห้งแล้ว
ยังนำ�ไปทำ�ปลากรอบรสต่างๆ เช่น ปลากะตัก
รสกระเทียมพริกไทย รสโนริสาหร่าย รสพิซซ่า
แสะสามารถนำ�มาทำ�กะปิ น้ำ�ปลา ซึ่งปลากะตัก
นัน้ เป็นปลาทีใ่ ช้ในการทำ�น้�ำ ปลาแท้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สูงสุด เพราะน้ำ�ปลาที่ได้จะมีกลิ่นหอม รสดี
สีค่อนข้างแดง โดยปลาที่ใช้ต้องสดและต้องคัด
ล้างสะอาดเพื่อให้ได้น้ำ�ปลาที่มีคุณภาพ

เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจอื่นๆ หัวใจส�ำคัญ
ประการแรกของผู้ประกอบการธุรกิจปลากะตักตากแห้ง
ทุกคนคือ การยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรกับ
กรมสรรพากร นั่นเอง
และ ‘ปลากะตั กตากแห้ ง’ ยั งเป็ น อี กหนึ่ งธุ รกิ จ ที่
ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามค�ำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.29/2535 อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการต้องการ
ยื่ น ขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ก็ ส ามารถยื่ น เรื่ อ งได้
ที่ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ หรือยื่น
ทางอินเตอร์เน็ตก็ได้

ว่าด้วยภาษี...จากกระบวนการผลิต
ผู ้ ป ระกอบการ ‘ปลากะตั ก
ตากแห้ ง ’ ต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการจด
ทะเบียนผูป้ ระกอบการ โดยด�ำเนินการ
ยื่ น แบบค� ำ ขอจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
ไม่วา่ คุณจะเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว
หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
หรือนิติบุคคล ล้วนต้องมีหน้าที่จด
ทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ
เมื่อจดทะเบียนผู้ประกอบการ
แล้วจึงยื่นขออนุญาตด�ำเนินการตั้ง
โรงเรือน หรือโรงงานผลิตปลากะตัก
ตากแห้งอย่างถูกต้อง โดยยื่นเอกสาร

เสียภาษีโรงเรือน ณ ส�ำนักงานเขต
ในพื้นที่ที่โรงเรือนหรือโรงงานตั้งอยู่
อีกหนึ่งกระบวนการที่มีความ
ส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
คุณภาพ นอกจากการเลือกใช้วตั ถุดบิ
ชั้นดีแล้ว กระบวนการผลิตปลากะตัก
ตากแห้ ง ยั ง ต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย
และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
จากหน่ ว ยงานที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับรอง
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อยก
ระดั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

‘ตักตวง’

เรือ่ งน่ารู้
ว่าด้วยภาษี...น�ำเข้า
ติต๊ า่ งว่า... คุณอยากคิดต่าง สร้างมูลค่าเพิม่
ให้สินค้าของตัวเอง จึงเลือกจะ ‘น�ำเข้า’ ปลากะตัก
เพือ่ น�ำมาผ่านกระบวนการผลิตกลายเป็น ‘ปลากะตัก
ตากแห้ง’ คุณต้องลงทะเบียนในระบบพิธกี ารศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดย
ติดต่อด�ำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียน
และสิทธิพิเศษ ส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส�ำนักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากร (ลงทะเบียนเฉพาะครัง้ แรก
เท่านั้น) และเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออก
แล้วจึงด�ำเนินการในขั้นตอนการน�ำเข้าสินค้าตาม
ระเบียบของกรมศุลกากร

ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาสดหรือเนือ้ ปลา
นัน้ นับเป็นสินค้าทีค่ วบคุมการน�ำเข้าโดยกรมประมง
คุณจึงต้องมีเอกสารใบอนุญาตการน�ำสัตว์น�้ำเข้า
ราชอาณาจักรประกอบการตรวจสอบเอกสารของ
กรมศุลกากรด้วย
จากนั้นจึงจัดท�ำรายงานภาษีซื้อตลอดจน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบและรายละเอียดสินค้า
คงเหลือ เพื่อยื่นเสนอต่อกรมสรรพากรต่อไป โดย
มีเอกสารประกอบรายงาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน
ของกรมศุลกากร เอกสาร Invoice และเอกสาร
Packing List

รายการ
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
ปลากะตักตากแห้ง
0305.59.20
5%
ปลากะตักใส่เกลือ แช่น�้ำเกลือ
0305.63.00
5%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

เมื่อกระจายสินค้า-จ�ำหน่าย-ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งมียอดการจ�ำหน่าย
ภายในประเทศแต่ละปีประมาณ 5-10 ล้านบาท และยัง
เป็น สิ น ค้ า ออกที่ ส ร้างรายได้หลั่ง ไหลสู่ร ะบบเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้อง
มีความรู้ความเข้าใจและด�ำเนินการเกี่ยวกับการส่งออก
สินค้ากับกรมศุลกากรให้ถูกต้อง ตลอดจนจัดท�ำรายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ
เตรียมยื่นแสดงต่อกรมสรรพากรต่อไป

‘ตักตวง’

เรือ่ งน่ารู้
‘ตักตวง’ เรื่องน่ารู้
การบรรจุหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งที่
ส่งจ�ำหน่ายต่างประเทศ นิยมบรรจุในถุง
พลาสติกที่ปิดสนิท ทั้งในสภาพปกติและ
สุญญากาศ ก่อนบรรจุลงในลังกระดาษอีก
ครั้ง แล้วเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือ
อุณหภูมิเยือกแข็งประมาณ -18 องศา
เซลเซียส

‘จ่ายภาษี’... หน้าที่ของทุกคน
ผู้ประกอบการธุรกิจปลากะตักตากแห้ง จะมีหน้าที่ในการ
เสียภาษีตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ คือ
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายปลากะตักตากแห้ง ทั้งขาย
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีเงิน
ได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตปลากะตักตากแห้ง
ไม่วา่ จะการผลิต บรรจุ ขนส่ง ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามา
เกีย่ วข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ
เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้ง

‘ตักตวง’

เรือ่ งน่ารู้
เคล็ดลับ… กับภาษี
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายได้
เดือนมกราคม–มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี
และแสดงรายได้เดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือน
มีนาคมปีถัดไป
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง
1.ภาษีเงินได้ครึง่ รอบระยะเวลาบัญชี ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน
นับแต่วันครบ 6 เดือน (ครึ่งรอบ) ของรอบระยะเวลาบัญชี
2.ภาษีเงินได้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้อง
ซื้อ หรือน�ำเข้า ‘ปลากะตัก’ รวมทั้ง
การซื้อวัตถุดิบอื่น เช่น เกลือ ฯลฯ
เพื่ อ น� ำ มาผลิ ต ปลากะตั ก ตากแห้ ง
ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษี
ในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้อง
ขายผลผลิ ต ของคุ ณ บ้ า ง การตั้ ง
ราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่า

เพิม่ เข้าไปได้ ซึง่ ลูกค้าของคุณจะกลาย
เป็นผู้เสี ย ภาษี นี้ แ ทน แต่ ที่ ส�ำคัญ
คือ คุณต้องออกใบก�ำกับภาษีหรือ
บิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง
รายการเพือ่ เสียภาษีตอ่ กรมสรรพากร
ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในเขตท้องที่

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่
ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยืน่ ลดหย่อน
ภาษี ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ถื อ เป็ น ประโยชน์
ส่วนหนึง่ จากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ตรงตามก�ำหนดเวลาที่กรมสรรพากร
ก�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

