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หากคุณก�าลังคิดสร้างรายได้โดยเล็งตลาดอาหารแปรรูปจากเนื้อ

สัตว์เอาไว้ ‘ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง’ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่

ควรมองข้าม เพราะถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกชั้นน�าติด 1 ใน 

10 อันดับสินค้าที่ท�ารายได้สูงให้แก่ประเทศไทยตลอดมา และมีแนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 และสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้ประกอบการจะต้อง 

ด�าเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้งธุรกิจ นั่นคือการ ศึกษาขั้นตอนการ 

เสียภาษีต่างๆ ให้เข้าใจและครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อท�า

หน้าที่ผู้ประกอบการไทยที่ดีให้ครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

• กรณีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งแปรรูปเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี  

• กรณีขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรณี ‘กุ้งสด’ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขออนุญาตน�าเข้า ออกใบก�ากับภาษี/บิลเงินสด  

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขออนุญาตส่งออก

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีน�าเข้ากุ้งสด)

ยื่นแบบภาษีเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ช�าระอากรขาเข้า ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบรายการภาษี ยื่นแบบรายการภาษี



รอบรู้เรื่องกุ้ง
 การถนอมอาหารคุณภาพของอาหารทะเลที่ มี

ประสิทธิภาพที่สุดคือ การเก็บวัตถุดิบไว้ที่อุณหภูมิที่ต�่ามากๆ 

เพ่ือยับยั้งการท�างานของเอ็นไซม์และลดการเจริญเติบโตและ

การเพิ่มจ�านวนของจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง จึงเป็น

อาหารที่ต้องเก็บรักษาด้วยกระบวนการแช่แข็งที่อุณหภูมิระดับ 

-18 องศาเซลเซียส เพื่อคงความสด สะอาด และสามารถเก็บไว้

ได้เป็นเวลานาน

ลอมกรอบ1 
เกร็ดความรู 

ผลิตภัณฑกุงแชแข็ง แบงเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก  
1.กุงสดแชแข็ง กุงเนื้อแชแข็ง และกุงตมแช 
2.แบงเปนลักษณะของผลิตผล เชน กุงท้ังตัวแชแข็ง กุงเด็ดหัวแชแข็ง กุงไวหาง กุงท่ีเอาหัวและเปลือก

ออก กุงตม และกุงผานการปรุงก่ึงสําเร็จรูป เชน กุงซูชิ กุงชุบ 
3.กุงบรรจุถุง เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูบริโภคในการปรุงอาหาร 

 
 
 ต้ังตน...ต้ังตัว 
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• กลุมเกษตรกรหรือ
สหกรณ จดทะเบียน
ที>่> ส.น.ง.สหกรณ
จังหวัด 

• วิสาหกิจชุมชนจด
ทะเบียนที>่>ส.น.ง.
เลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน

• บุคคลธรรมดาจด
ทะเบียนพาณิชยหรือ
ทะเบียนรานคา  ที>่>
องคการบริหารสวน
จังหวัด 

• นิติบุคคลจดทะเบียนเปน
บริษทัจํากัดหรือหาง
หุนสวนจํากัด ที>่>               
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

• กลุม OTOP จดทะเบียน 
ณ >>ที่วาการอําเภอ 
หรือสํานักงานเขต 


1. รายงานภาษีซื้อ
2. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

กก
1. การขอมีเลขบัตรประจําตัว  
ผูเสียภาษีอากร
2. การขอจดทะเบยีน VAT 

กกก
1. การเขาสูระบบพิธีการ

นําเขา (e-Import)
2. การเขาสูระบบพิธีการ

สงออก (e-Export)


ก

ก
1. ชําระพิกัดอากรขาเขา 

ณ ดานศุลกากร
2. รายงานภาษีซื้อ
3. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

1. ลางทํา
ความสะอาด

2. ตัดแตงกุง

3. คัดขนาด/
คุณภาพ

4. แช
เยือกแข็ง

5. บรรจุเตรียม
จัดจําหนาย


1. รายงานภาษีขาย
2. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

ก
1. ชําระพิกัดอากรขาออก 

ณ ดานศุลกากร
2. รายงานภาษีขาย
3. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

ภาษีเงินได แบงเปน
1) เงินไดบุคคลธรรมดา 
- ยื่นประจําป ภายใน มี.ค. ปถัดไป
- ยื่นคร่ึงป ตามเงือ่นไขท่ีกําหนด 
2)  เงินไดนิติบุคคล – ยื่นปละ 2 คร้ัง

• ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
- ย่ืนทุกเดอืน

• ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ย่ืนทุกเดอืน

หมายเหตุ สถานประกอบการบางแหงที่ตองซ้ือ“สุราสามทับ 
(แอลกอฮอล)” เพ่ือนํามาใชทําความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ 
ตองยื่นเร่ืองขออนุญาต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แหงทองที่ที่
สถานประกอบการนั้ นตั้ งอยู เ พ่ื อขออนุญาต ซ้ือ สุราสามทับ 
(แอลกอฮอล) จากองคการสุรา กรมสรรพสามิต  

 
  ผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑกุงแชแข็งตองจดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบที่จะดาํเนินกิจการ คือ 
บุคคลธรรมดา นิติบคุคล สหกรณ หรือวิสาหกิจชมุชน เปนตน  

จากน้ันจึงเขาสูกระบวนการทางภาษีโดยขอมีเลขและบตัรประจําตวัผูเสียภาษีอากร กับ
กรมสรรพากร ซ่ึงปจจุบันฐานขอมูลน้ีไดถูกเชือ่มโยงกับสํานักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาดวย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการตดิตอกบัหนวยงานราชการทั้ง 3 แหง  

เร่ืองทีค่วรดาํเนินการลาํดับถัดไปคือ หากคุณมีรายไดจากการขายผลติภัณฑกุงแชแข็งแปรรูป
เกินกวา 1.8 ลานบาทตอป แนนอนวาคุณตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และมีหนาที่ตองย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียน (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนเพ่ือเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนได) 
 และ/หรือคุณตองการขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือประโยชนในการนําเขา-สงออก หรือเพ่ือ
สามารถนําภาษีซ้ือทีคุ่ณตองจายเม่ือซ้ือวตัถดุิบในการผลิต ก็สามารถย่ืนจดทะเบียนไดเชนกัน โดยคุณมี
สิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไดภายในกาํหนด 6 เดอืน กอนวันเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา
หรือใหบริการ 

ซ่ึงในกรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม คุณตองจัดทํารายงานภาษี รวมถึงตองออกใบกาํกบั
ภาษีใหลูกคาเม่ือมีการขายสินคาเกดิข้ึน เพ่ือใชเปนหลกัฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพ่ิมกบักรมสรรพากรดวย 

เกร็ด

ควำมรู้

ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก 
ได้แก่ 

 1. กุ้งสดแช่แข็ง กุ้งเนื้อแช่แข็ง และกุ้งต้ม 
แช่แข็ง

 2. แบ่งเป็นลักษณะของผลิตผล เช่น กุ้ง 
ท้ังตัวแช่แข็ง กุ ้งเด็ดหัวแช่แข็ง กุ ้งไว้หาง  
กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออก กุ้งต้ม และกุ้งผ่าน
การปรุงกึ่งส�าเร็จรูป เช่น กุ้งซูชิ กุ้งชุบ

 3. กุ้งบรรจุถุง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้
บริโภคในการปรุงอาหาร

ตั้งต้น...ตั้งตัว



 ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์

กุ้งแช่แข็งต้องจดทะเบียนธุรกิจ ตาม

รูปแบบที่จะด�าเนินกิจการ คือ บุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล สหกรณ์ หรือ

วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

 จากนั้นจึงเข ้าสู ่กระบวนการ

ทางภาษีโดยขอมีเลขและบัตรประจ�า

ตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร 

ซ่ึงปัจจุบันฐานข้อมูลน้ีได้ถูกเชื่อมโยง

กับส�านักงานประกันสังคม และกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าด้วย เพื่ออ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการ

ติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้ง 3 แห่ง 

 เรื่องที่ควรด�าเนินการล�าดับ 

ถัดไปคือ หากคุณมีรายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์กุ ้งแช่แข็งแปรรูปเกินกว่า 

1.8 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้อง

ยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

เพื่อเป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียน 

(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้

ประกอบการจดทะเบียนได้)

 และ/หรือคุณต้องการขอจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์

ในการน�าเข้า-ส่งออก หรือเพือ่สามารถ 

น� าภาษี ซ้ือที่ คุณต ้องจ ่ ายเมื่ อซื้ อ

วัตถุดิบในการผลิต ก็สามารถยื่น

จดทะเบียนได้เช่นกัน โดยคุณมีสิทธิ

ย่ืนค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้ภายในก�าหนด 6 เดือน ก่อนวัน

เร่ิมประกอบกิจการขายสินค้าหรือ 

ให้บริการ

 ซึ่ ง ในกรณีที่คุณจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดท�ารายงาน

ภาษี รวมถึงต้องออกใบก�ากับภาษี 

ให้ลูกค้าเมื่อมีการขายสินค้าเกิดขึ้น 

เพื่อใช ้ เป ็นหลักฐานประกอบการ 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

กับกรมสรรพากรด้วย

คุณก็เป็นผู้ผลิตได้...ไม่ยำก
  ส�าหรับเจ ้าของธุร กิจผลิตภัณฑ ์

กุ้งแช่แข็ง ซึ่งต้องการวางจ�าหน่ายสินค้า

ภายในประเทศ หลังจากคุณมีฐานะเป็น

เจ้าของธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

และมีวัตถุดิบพร้อมแล้ว คุณก็สามารถเริ่ม

กระบวนการผลิตตามกรรมวิธีถนอมอาหาร

แบบ ‘แช่แข็ง’ ได้เลย เพื่อให้ได้สินค้าที่มี

คุณภาพออกมาจ�าหน่ายได้ทันที 

 ในกระบวนการผลิตนี้ คุณอาจใช้

กุ้งจากท้องทะเลไทย หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้สินค้าโดยการน�าเข้ากุ้งแช่แข็งส�าเร็จรูป 

และ/หรือน�าเข้าวัตถุดิบเพื่อมาผลิตและ

จ�าหน่ายทั้งในและนอกประเทศก็ได้

เกร็ด

ควำมรู้

เกร็ด

ควำมรู้

ว่าด้วยเรื่อง ‘รายงานภาษี’
 รายงานทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่ต้องจดัท�า คอื
 • รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ 
‘ใบก�ากับภาษี’
 • รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงาน
คือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี’
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี และใบก�ากับภาษี’
 โดยผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงานภาษีภายใน  3 วัน
ท�าการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

กรณีที่คุณจ�าเป็นต้องใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อท�าความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตกุ้งแช่แข็งให้ปราศจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ตาม
มาตรฐานการรักษาความสะอาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมีความต้องการ
ใช้ปริมาณสูงในแต่ละปีคุณควรเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตซื้อสุราสามทับ  
ณ ส�านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแห่งท้องท่ีท่ีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ เพื่อ 
ขออนุญาตซื้อสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต



 ซึ่งเมื่อคุณเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ภารกิจเกี่ยวกับภาษี 

ที่คุณต้องด�าเนินการไปพร้อมกัน นั่นคือ  

การจัดท�ารายงานภาษีขาย รายงานสินค้า

และวัตถุดิบ และรายงานแสดงรายได้และ 

รายจ่าย (กรณเีป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน 

ภาษมีลูค่าเพิม่) โดยการลงรายการนัน้ให้ลง 

ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่จ�าหน่าย 

เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังต้องยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

กับกรมสรรพากรด้วย

 อย่างไรก็ตาม มีสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีในการประกอบกิจการกุ้งแช่แข็งที่คุณ

ควรทราบเพิ่มเติม คือ

 • ในกำรผลิต ‘กุ้งแช่แข็ง’ หาก

คุณใช้ ‘กุ้งสด’ ภายในประเทศหรือน�าเข้า

จากต่างประเทศ มาเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตเพื่อเป็นการรักษาสภาพไว้ไม่ให้เสีย 

คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม

มาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ

ค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535 (เลขที่

หนังสือ กค 0706/พ.3537)

 • ในกำรผลิต ‘กุ้งแปรรูปแช่แข็ง’ 

เช่น ชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งต้มแช่แข็ง ที่ใช ้

กุ ้งสดทั้งภายในประเทศหรือน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศมาผลิตเป็นกุ้งแปรรูปแช่แข็ง

เพือ่เป็นการรกัษาสภาพไว้ไม่ให้เสยี คณุไม่ได้ 

รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามค�าสั่ง

กรมสรรพากรที่ ป.29/2535) และมีหน้าที่

ต้องช�าระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เกร็ด

ควำมรู้
จัดซื้อ-น�าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 กรณคีณุต้องการน�าเข้ากุง้แช่แขง็ หรอืวตัถดุบิท่ีต้องใช้ในกระบวนการผลิตจากต่างประเทศ คณุต้องย่ืนจดแจ้ง 
กับกรมศุลกากร ใน 3 ขั้นตอน คือ
 1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบพิธีการน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยการส่งข้อมูล 
ที่พร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (ท�าครั้งแรกเท่านั้น)
 2. ด�าเนินการตามระบบพิธีการน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) เพื่อน�าเข้าวัตถุดิบ/ เครื่องจักร/วัสดุ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

กุ้งแช่แข็ง 0306.17.90 5% (รมควัน 20%)

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

 3. ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�าใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบพิธีการน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)
 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบันทึกการตรวจปล่อยและระบบสั่งปล่อยของ กรณี ‘ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง’ ต้องมี
เอกสารใบอนุญาตการน�าเข้าประกอบการตรวจปล่อย ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 จากน้ันติดต่อโรงพกัสนิค้าเพือ่ออกของและน�าของออกอารกัขาศลุกากร ทกุขัน้ตอนสามารถตรวจสอบโดยใช้
ระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร
 นอกจากนี้ คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีประโยชน์ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ว่า การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียจากภาษีขายหัก 
ภาษีซื้อ ถ้าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อ คุณมีสิทธิถือเป็นเครดิตในเดือนถัดไปหรือขอคืนเป็นเงินสดได้



กำรส่งออก
 ‘ผลิตภัณฑ์กุ้งส่งออก’ ของไทย ที่ส�าคัญคือ กุ้งสด

แช่เย็นจนแข็ง กุ้งชุบแป้ง กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งคอกเทล 

กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็ง และกุ้งแห้ง

 โดยในปี พ.ศ.2546 การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง

ของไทย มีปริมาณ 119,436 ตัน มูลค่า 35,951 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 50.38 และ 50.02 ของปริมาณและ

มูลค่าการส่งออกกุ้งทุกชนิด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการส่งออก

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.24 และ 4.43 ตามล�าดับ โดยมี

ตลาดที่ส�าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

 ในขั้นตอนการส่งออกคุณสามารถเริ่มต้นข้ันตอน

การส่งออกง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนขอเป็นผู ้ผ่าน

พิธีการศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนใน

การน�าเข้ากุ้งแช่แข็ง หรือเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่ง

ออกกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) 

 จากนั้นก็สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าโดยส่ง

ข้อมูลเพื่อจัดท�าใบขนสินค้าขาออก ผ่านระบบพิธีการ

ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พร้อมแนบ

หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ คุณควรตรวจสอบข้อมูล

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางท่ีน�า

เข้าไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น

 ที่ส�าคัญต้องไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงาน

ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
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**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘สงออก’  

............................................ 
 
 เมื่อรายไดงอกงาม  

และเม่ือมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกุงแชแข็ง ไมวาจะ ‘นําเขาวตัถดุิบมาผลิตเพ่ือ
จําหนาย’ ‘ผลิตเพ่ือจําหนาย-สงออก’ หรือ ‘เปนผูสงออก’ สิ่งที่ผูประกอบการทกุคนตองทําคือ การย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีพรอมเสียภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ดังน้ี 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการผลติและจําหนาย ‘ผลิตภัณฑกุงแชแข็ง’ ตองมีการวาจาง
แรงงานเขามาเกี่ยวของ เร่ืองของภาษีที่คุณตองดําเนินการในข้ันตอนน้ีคอื เม่ือคุณจายเงินเดือน คาจาง 
และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน รวมไปถึงการใหบริการ การโฆษณา การขนสง 
กระบวนการทั้งหมดน้ีตองมีการหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกคร้ัง โดยคุณมีหนาทีห่ักภาษีและนําสงตอ
กรมสรรพากรภายในวันที ่7 ของเดอืนถดัจากเดือนที่มีการจายเงินได 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ คุณมีหนาทีต่องเสีย
ภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คือ บคุคลธรรมดา หรือนิตบิุคคล 

 
ลอมกรอบ5 

เรื่องควรรู 
คุณสามารถทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี เสียภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้ 

   ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดา ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
มิถุนายน ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปถัดไป    
   ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคล ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง  

1.ภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแตวันครบ 6 เดือน
ของรอบระยะเวลาบัญชี  

2.ภาษีเงินไดส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี   
 
 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม หากคุณตองซ้ือ/นําเขาวัตถุดิบ รวมทัง้วัสดอุุปกรณอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบั
กระบวนการผลติ ‘กุงแชแข็ง’ ราคาที่คุณซ้ือมักบวกภาษีมูลคาเพ่ิมมาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษีใน
สวนน้ี ดังน้ัน ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได ซ่ึงลูกคาของคุณจะ

เมื่อรำยได้งอกงำม 
 และเมื่อมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง 

ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�าหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อ

จ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการ 

ทุกคนต้องท�าคือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อม 

เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังนี้

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิตและ

จ�าหน่าย ‘ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง’ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้า

มาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษีที่คุณต้องด�าเนินการในขั้นตอน

นี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การ

โฆษณา การขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่ง

ต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มี

การจ่ายเงินได้

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายทั้งในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล



“มีรำยได้ครั้งหน้ำ...อย่ำลืมเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ/น�าเข้า 

วตัถุดิบ รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกับกระบวนการ 

ผลิต ‘กุ้งแช่แข็ง’ ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น  

ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจมีการบวกภาษี 

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู ้ 

เสยีภาษนีีแ้ทน แต่ทีส่�าคญัคอืคณุต้อง ออกใบก�ากับภาษี  

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

 และในกรณีที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า  

1.8 ล้านบาทต่อปี (หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสีย

ภาษมีลูค่าเพิม่ โดยค�านวณภาษทีีต้่องเสียจาก ภาษขีาย  

หักด้วย ภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย

ภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นท่ี

สาขาในเขตท้องที่

เรื่อง

ควรรู้
คุณสามารถท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษี
ประจ�าปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบ 
ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษี
ภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการ
ภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 
เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป   

 • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระ
ภาษีปีละ 2 ครั้ง 

  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ  
6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี 

  2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี  



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 7 ประกอบ ด้วย จังหวัด นครปฐม ก�ญจนบุรี 

เพชรบุรี ร�ชบุรี สมุทรส�คร สมุทรสงคร�ม 

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

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


