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ปลากะตัก สัตว์น�้ำเศรษฐกิจของผู้ประกอบกำรแนวชำยฝั่งอันดำมัน 

ถอืเป็นอำหำรสขุภำพช้ันดีอดุมด้วยโปรตนีและแร่ธำต ุรำคำย่อมเยำ 

ที่ส�ำคัญคือปลำกะตักสำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้หลำก

หลำย ทั้งปลำกรอบรสต่ำงๆ กะปิ และน�้ำปลำคุณภำพดี และที่ได้รับควำม

นิยมในตลำดทั้งในและนอกประเทศอย่ำง มำเลเซีย ศรีลังกำ ฮ่องกง ฯลฯ 

ก็คือ ‘ปลากะตักตากแห้ง’ 

ฮิตทั้งตลำดไทยตลำดเทศขนำดนี้...ต้อง ‘เสียภาษี’ อย่ำงไรบ้ำงนะ... 

ตำมมำดูกัน

ปลำกะตักตำกแห้ง

                          « ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร

                          « ขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (กรณีมีรำยได้ถึงเกณฑ์ คือ เกินกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี)

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless จดทะเบียนพำณิชย์ ออกใบก�ำกับภำษี 

(กรณีผู้ประกอบกำรจดทะเบียน 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขออนุญำตน�ำเข้ำสัตว์น�้ำ เสียภำษีโรงเรือน จัดท�ำรำยงำนภำษี 

(กรณีผู้ประกอบกำรจดทะเบียน 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีกำรส่งออก

ขั้นตอนพิธีกำรน�ำเข้ำ ขอมำตรฐำน อย. จัดท�ำรำยงำนภำษี

จัดท�ำรำยงำนภำษี ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ ยื่นแบบรำยกำรภำษี

ยื่นแบบรำยกำรภำษี ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

(กรณีผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)



เร่ืองน่ารู้
‘ตักตวง’ 

	 ปลากะตักสามารถนำามาแปรรูปได้
หลากหลายรูปแบบ	 นอกจากทำาปลาแห้งแล้ว
ยังนำาไปทำาปลากรอบรสต่างๆ	 เช่น	 ปลากะตัก
รสกระเทียมพริกไทย	 รสโนริสาหร่าย	 รสพิซซ่า	
แสะสามารถนำามาทำากะปิ	น้ำาปลา	ซึ่งปลากะตัก
นัน้เปน็ปลาทีใ่ชใ้นการทำาน้ำาปลาแทท้ีม่คีณุภาพ
สูงสุด	 เพราะน้ำาปลาที่ได้จะมีกลิ่นหอม	 รสดี	 
สีค่อนข้างแดง	 โดยปลาท่ีใช้ต้องสดและต้องคัด
ล้างสะอาดเพื่อให้ได้น้ำาปลาที่มีคุณภาพ	

เส้นทางภาษีปลากะตักตากแห้ง

ท�าความรู้จัก ‘กะตักตากแห้ง’

‘กะตัก’ เป็นปลำผิวน�้ำขนำดเล็ก มีชื่อเรียกตำมท้องถิ่น 

ว่ำ ‘ปลำฉิ้งฉั้ง’ หรือ ‘บูร่ำ’ (ลูกปลำกะตัก) ถือเป็นสัตว์น�้ำ

เศรษฐกจิของแนวชำยฝ่ังอนัดำมนั ในระดบัควำมลกึ 5-70 เมตร  

โดยพบมำกแถบ จ.สตูล จ.พังงำ และ จ.ระนอง โดยเฉพำะ

บริเวณอ่ำวพังงำที่สำมำรถท�ำประมงได้เกือบตลอดทั้งปี ซึ่ง

ปลำกะตักส่วนใหญ่ที่จับได้จะน�ำมำต้มตำกแห้งเพื่อจ�ำหน่ำย

ทั้งภำยในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง

มำเลเซีย

เช่นเดียวกับกำรประกอบธุรกิจอื่นๆ หัวใจส�ำคัญ

ประกำรแรกของผู้ประกอบกำรธุรกิจปลำกะตักตำกแห้ง

ทุกคนคือ กำรย่ืนขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกรกับ

กรมสรรพำกร นั่นเอง 

และ ‘ปลำกะตักตำกแห้ง’ ยังเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที ่

ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำมค�ำสั่งกรมสรรพำกร 

ที่ ป.29/2535 อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ประกอบกำรต้องกำร

ย่ืนขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มก็สำมำรถย่ืนเรื่องได้ 

ที่ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำ ในเขตท้องที่ หรือยื่น 

ทำงอินเตอร์เน็ตก็ได้



 ผู ้ประกอบกำร ‘ปลำกะตัก 

ตำกแห้ง’ ต้องเริ่มต้นจำกกำรจด 

ทะเบยีนผูป้ระกอบกำร โดยด�ำเนนิกำร 

ยื่นแบบค�ำขอจดทะเบียนพำณิชย์  

ไม่ว่ำคณุจะเป็นบคุคลธรรมดำคนเดียว 

หรือหลำยคน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ) 

หรือนิติบุคคล ล้วนต้องมีหน้ำที่จด

ทะเบียนพำณิชย์กับกรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ ภำยใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม

ประกอบกิจกำร 

 เมื่อจดทะเบียนผู้ประกอบกำร

แล้วจึงยื่นขออนุญำตด�ำเนินกำรตั้ง

โรงเรือน หรือโรงงำนผลิตปลำกะตัก

ตำกแห้งอย่ำงถูกต้อง โดยยื่นเอกสำร

เสียภำษีโรงเรือน ณ ส�ำนักงำนเขต 

ในพื้นที่ที่โรงเรือนหรือโรงงำนตั้งอยู่

 อีกหนึ่งกระบวนกำรที่มีควำม

ส�ำคัญต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์

คณุภำพ นอกจำกกำรเลือกใช้วตัถดุบิ

ชั้นดีแล้ว กระบวนกำรผลิตปลำกะตัก

ตำกแห้งยังต ้องมีควำมปลอดภัย

และได ้ รับกำรรับรองมำตรฐำน 

จำกหน ่ วยงำนที่ น ่ ำ เชื่ อถือ  ซึ่ ง 

ผู้ประกอบกำรสำมำรถย่ืนขอรับรอง

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์จำกส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เพื่อยก

ระดับคุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำง

ต่อเนื่อง

เร่ืองน่ารู้
‘ตักตวง’ 

ว่าด้วยภาษี...น�าเข้า

ติต่๊างว่า...	คณุอยากคดิต่าง	สร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้สินค้าของตัวเอง	 จึงเลือกจะ	 ‘นำาเข้า’	 ปลากะตกั	
เพือ่นำามาผ่านกระบวนการผลติกลายเป็น	 ‘ปลากะตกั 
ตากแห้ง’	คณุต้องลงทะเบยีนในระบบพธีิการศลุกากร 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสาร	 (Paperless)	 โดย
ติดต่อดำาเนินการได้ที่	 ฝ่ายทะเบียน	 ส่วนทะเบียน
และสิทธิพิเศษ	 สำานักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร	 หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำานักงาน
ศลุกากรหรอืด่านศลุกากร	(ลงทะเบยีนเฉพาะครัง้แรก 
เท่าน้ัน)	และเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้นำาเข้า-ส่งออก
แล้วจึงดำาเนินการในขั้นตอนการนำาเข้าสินค้าตาม
ระเบียบของกรมศุลกากร

ท้ังนี	้ผลติภณัฑ์ประเภทปลาสดหรอืเนือ้ปลา 
นัน้นบัเป็นสนิค้าทีค่วบคมุการนำาเข้าโดยกรมประมง	
คุณจึงต้องมีเอกสารใบอนุญาตการนำาสัตว์นำ้าเข้า
ราชอาณาจักรประกอบการตรวจสอบเอกสารของ
กรมศุลกากรด้วย

จากนั้นจึงจัดทำารายงานภาษีซื้อตลอดจน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบและรายละเอียดสินค้า 
คงเหลือ	 เพื่อยื่นเสนอต่อกรมสรรพากรต่อไป	 โดย 
มีเอกสารประกอบรายงาน	 ได้แก่	 ใบเสร็จรับเงิน
ของกรมศุลกากร	 เอกสาร	 Invoice	 และเอกสาร	
Packing	List

ว่าด้วยภาษี...จากกระบวนการผลิต



รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ปลำกะตักตำกแห้ง 0305.59.20 5%

ปลำกะตักใส่เกลือ แช่น�้ำเกลือ 0305.63.00 5%

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

เร่ืองน่ารู้
‘ตักตวง’ 

‘ตักตวง’ เรื่องน่ารู้

การบรรจุหีบห่อ

  ผลิตภัณฑ์ปลำกะตักตำกแห้งที่

ส่งจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ นิยมบรรจุในถุง

พลำสติกที่ปิดสนิท ทั้งในสภำพปกติและ

สุญญำกำศ ก่อนบรรจุลงในลังกระดำษอีก

ครั้ง แล้วเก็บรักษำไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือ

อุณหภูมิเยือกแข็งประมำณ -18 องศำ

เซลเซียส

เมื่อกระจายสินค้า-จ�าหน่าย-ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ปลำกะตักตำกแห้งมียอดกำรจ�ำหน่ำย

ภำยในประเทศแต่ละปีประมำณ 5-10 ล้ำนบำท และยัง

เป็นสินค้ำออกที่สร้ำงรำยได้หลั่งไหลสู ่ระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรต้อง

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรส่งออก

สินค้ำกับกรมศุลกำกรให้ถูกต้อง ตลอดจนจัดท�ำรำยงำน

ภำษีซื้อ รำยงำนภำษีขำย รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ เพื่อ

เตรียมยื่นแสดงต่อกรมสรรพำกรต่อไป



เร่ืองน่ารู้
‘ตักตวง’ 

เคล็ดลับ… กับภาษี

ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา	ยื่นแบบชำาระภาษีปีละ	2	ครั้ง	แสดงรายได้ 
เดือนมกราคม–มิถุนายน	 ยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.94	 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี	 
และแสดงรายได้เดือนมกราคม-ธันวาคม	 ยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.90	 เสียภาษีภายในเดือน
มีนาคมปีถัดไป

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล	ยื่นแบบชำาระภาษีปีละ	2	ครั้ง	

1.ภาษีเงนิได้ครึง่รอบระยะเวลาบญัช ียืน่แบบ ภ.ง.ด.51	เสียภาษภีายใน	2	เดอืน	
นับแต่วันครบ	6	เดือน	(ครึ่งรอบ)	ของรอบระยะเวลาบัญชี	

2.ภาษีเงนิได้สิน้รอบระยะเวลาบญัช	ียืน่แบบ ภ.ง.ด.50	เสยีภาษภีายใน	150	วนั	
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี	

‘จ่ายภาษี’... หน้าที่ของทุกคน

ผู้ประกอบกำรธุรกิจปลำกะตักตำกแห้ง จะมีหน้ำที่ในกำร

เสียภำษีตำมหน้ำที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ คือ

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรำยได้กำรขำยปลำกะตักตำกแห้ง ทั้งขำย

ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คุณก็มีหน้ำที่ต้องจ่ำยภำษีเงิน

ได้ตำมรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนกำรผลิตปลำกะตกัตำกแห้ง 

ไม่ว่ำจะกำรผลิต บรรจ ุ ขนส่ง ฯลฯ ต้องมกีำรว่ำจ้ำงแรงงำนเข้ำมำ

เกีย่วข้อง กระบวนกำรด้ำนภำษีที่ต้องด�ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ คือ 

เมื่อคุณจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และสวัสดิกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำง 

หรือคนงำน ต้องมีกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยทุกครั้ง



ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
	 สำาหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ	 เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หำกคุณต้อง

ซื้อ หรือน�ำเข้ำ ‘ปลำกะตัก’ รวมทั้ง

กำรซื้อวัตถุดิบอื่น เช่น เกลือ ฯลฯ 

เพื่อน�ำมำผลิตปลำกะตักตำกแห้ง 

รำคำที่คุณซื้อมักบวกภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

มำแล้ว เท่ำกับว่ำคุณเป็นผู้เสียภำษี

ในส่วนน้ี และเมื่อถึงครำวที่จะต้อง

ขำยผลผลิตของคุณบ้ำง กำรตั้ง

รำคำขำยอำจมีกำรบวกภำษีมูลค่ำ

เพิม่เข้ำไปได้ ซึง่ลกูค้ำของคณุจะกลำย 

เป็นผู ้เสียภำษีน้ีแทน แต่ที่ส�ำคัญ

คือ คุณต้องออกใบก�ากับภาษีหรือ

บิลเงินสดให้ลูกค้ำไว้เป็นหลักฐำน

ด้วย

ทั้งนี้ คุณสำมำรถยื่นแบบแสดง 

รำยกำรเพือ่เสียภำษต่ีอกรมสรรพำกร  

ณ ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำ  

ในเขตท้องที่

ซึ่งนอกจำกกำรเสียภำษีให้แก่ 

ภำครฐัแล้ว คณุยงัสำมำรถยืน่ลดหย่อน 

ภำษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์

ส่วนหนึง่จำกกำรเสยีภำษอีย่ำงถูกต้อง  

ตรงตำมก�ำหนดเวลำที่กรมสรรพำกร

ก�ำหนด

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”



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 9 ประกอบ ด้วย จังหวัด สงขล� พัทลุง 

ปัตต�นี นร�ธิว�ส ยะล� ตรัง สตูล

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

ก�าเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค ์การ ให ้ความ 

รู้ เรื่อง ภาษี แก่ ประชาชน อย่าง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม การ ให้ บริการ 

ดา้น ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภาษ ี

ได้แก่ กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิาร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทาง เลือก ใหม่ ใน การ เข้า 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมาย 

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู้ ประกอบ การ 

ราย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


