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น้

ำปลา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่อ งปรุง รสที่ ใช้ ป รุ งแต่ งกลิ่ น รส
ของอาหาร ได้จากการหมักปลากับเกลือซึ่งเป็นกรรมวิธี
การแปรรูป ที่รู้จักกันทั่วไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดย
เฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตน�้ำปลามากที่สุดประเทศหนึ่ง
ในภูมิภาค ทั้งน�ำ้ ปลาผสม น�้ำปลาจากการหมักสัตว์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่
ปลา และที่นิยมมากที่สุดคือ น�้ำปลาแท้
ในย่างก้าวของธุรกิจผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้นั้นมีเรื่องเกี่ยวกับ
‘ภาษี’ ที่คุณต้องท�ำความเข้าใจอยู่หลายอย่าง ซึ่งคุณควรด�ำเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
« ขออนุญาตตั้งโรงงาน/ประกอบกิจการโรงงานน�้ำปลา
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายน�้ำปลาแท้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ขออนุญาตน�ำเข้าอาหาร
ขออนุญาตผลิตอาหาร ขออนุญาตจ�ำหน่ายอาหาร/ การแสดง ขออนุญาตจ�ำหน่ายอาหาร/แสดง
ตาม พ.ร.บ.อาหาร (อย.)
ฉลาก ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ฉลาก ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
และแสดงการจดทะเบียนอาหาร
ลงทะเบียน Paperless
จดทะเบียนอาหาร
ออกใบก�ำกับภาษี (กรณีเป็นผู้ประกอบ ลงทะเบียน Paperless
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับกรม
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดท�ำรายงานภาษี
สรรพากร (ศุลกากรจัดเก็บแทน)
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยืน่ แบบฯ และเสียภาษีกบั กรมสรรพากร
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หากต้ อ งการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
น�ำ้ ปลาแท้ คุณต้องเริม่ ต้นด�ำเนินกิจการด้วยการขออนุญาต
ตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานน�้ำปลา กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จากนั้นยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรม
สรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช�ำระ
ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามด้วยการยื่นค�ำขอจดทะเบียน
พาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่
วันเริ่มประกอบกิจการ

นกิจการ
หากตองการเปนผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑน้ําปลาแท คุณตองเริ่มตนดําเนินกิจการดวยการ
ญาตตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานน้ําปลา กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
กรรม (ฝง link: http://www.diw.go.th/diw/M22_index.html)
จากนั้นยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร เพื่อใชยื่นแบบแสดงรายการภาษี
รชําระภาษีตา งๆ ที่เกีย
่ วของ ตามดวยการยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชยกบ
ั กรมพัฒนาธุรกิจการคา
30 วันนับแตวันเริ่มประกอบกิจการ

อบ1

รู้เฟื่องเรื่อง

รายงานภาษี

เรื่องน้ําปลานารู
งานอุตสาหกรรมแบงโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 3 กลุม ดังนี้
โรงงานจําพวกที่ 1: มีเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา และคนงานไมเกิน 20 คน ไมมีการฟอก/ยอมสี ไม
อนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ 2: มีเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน ไมมีการฟอก/ยอมสี และ
ยูในโรงงานจําพวกที่ 1 ตองขออนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
งอุตสาหกรรม
โรงงานจําพวกที่ 3: มีเครื่องจักรเกิน 20 แรงมา และคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ
มสี ตองดําเนินการขออนุญาตเพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติการดําเนิน

รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
และหากคุณผลิมู
ตล
น้าํ ค่ปลาแท
าเพิ่มอต้อกจํ
องจัาหน
ดท�ายจนมี
ำ คือรายไดจากการขายน้าํ ปลาแทเกินกวา 1.8 ลาน

ป คุณจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และมีหนาทีต
่ อ
 งยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มกับ
 งการขอจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มเพื่อ
รพากรดวย หรือกรณีรายไดของคุณไมเกินนี้ แตตอ
• หรือเพื่อสามารถนําภาษีซื้อที่คุณตองจายเมือ่ ซื้อวัตถุดิบในการผลิต ก็
ชนในการนําเขา-สงออก
ถยื่นจดทะเบียนไดเชนกัน
‘
’
ซึ่งเมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่ม คุณตองจัดทํารายงานภาษีโดยตองลงรายการภายใน 3
าร นับตั้งแตมก
ี ารจําหนายสินคาออกไป รวมถึงตองออกใบกํากับภาษีใหลูกคาเมือ
่ มีการขาย
•ฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มกับกรมสรรพากรดวย
กิดขึ้น เพื่อใชเปนหลัก

รายงานภาษี ซื้ อ เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ใบก�ำกับภาษี

รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี’

• รายงานสินค้าและวัตถุดบ
ิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี
และใบก�ำกับภาษี’

โดยผู ้ ป ระกอบการต้ อ งลงรายการใน
รายงานภาษีภายใน  3 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้
มาหรือจ�ำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

และหากคุณผลิตน�ำ้ ปลาแท้ออกจ�ำหน่ายจนมีรายได้
จากการขายน�้ำปลาแท้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณ
จะต้ อ งเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งยื่ น ค� ำ ขอ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ กับกรมสรรพากรด้วย หรือกรณี
รายได้ของคุณไม่เกินนี้ แต่ต้องการขอจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการน�ำเข้า-ส่งออก หรือเพื่อ
สามารถน�ำภาษีซื้อที่คุณต้องจ่ายเมื่อซื้อวัตถุดิบในการ
ผลิต ก็สามารถยื่นจดทะเบียนได้เช่นกัน
ซึ่งเมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดท�ำ
รายงานภาษีโดยต้องลงรายการภายใน 3 วันท�ำการ นับ
ตั้ งแต่ มี การจ� ำ หน่ ายสิ น ค้ าออกไป รวมถึ งต้ อ งออกใบ
ก�ำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อมีการขายสินค้าเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่
กับกรมสรรพากรด้วย

เรื่องภาษีของ ‘ผู้ผลิต’
น�้ำปลาแท้เพื่อจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ‘น�้ำปลาแท้’ นั้น ได้จาก
การหมักหรือย่อยปลา ส่วนต่างๆ ของ
ปลา หรือกากของปลา ตามกรรมวิธีการ
ผลิตน�้ำปลา ดังนั้น วัตถุดิบที่เป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการผลิตน�้ำปลา คือ ‘ปลาสด’
และเพื่ อ ให้ ไ ด้ น�้ ำ ปลาคุ ณ ภาพดี ผู ้ ผ ลิ ต
น�ำ้ ปลาส่วนใหญ่นยิ มใช้ ‘ปลากะตักใหญ่’
หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘ปลาไส้ตัน’ นั่นเอง

เรื่อง

น้ำ�ปลาน่ารู้
การผลิตน�้ำปลาถือเป็นการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมัก
เกลือ การหมักทิ้งไว้นานๆ เช่นนี้เนื้อปลาจะถูกย่อยจนหมดและ
กลายเป็นกรดอะมิโนที่ละลายอยู่ในของเหลวที่ซึมออกมาจากตัว
ปลา ท�ำให้น�้ำปลาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เช่น กรดอะมิโนที่จ�ำเป็นอย่าง ‘ไลซีน’ วิตามินบี 12 และแร่ธาตุต่างๆ
นอกจากนี้กระบวนการหมักยังท�ำให้เกิดกลิ่นหอมและเกิด
รสชาติที่อร่อย เหมาะส�ำหรับการน�ำไปปรุงรสอาหาร ส่วนสีน�้ำตาล
ทองของน�้ำปลาที่ได้นั้นเกิดจากปฏิกิริยาจากการหมัก ประกอบกับ
เมื่อน�้ำปลาได้สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและออกซิเจนในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น ก็จะท�ำให้สีของน�้ำปลาเข้มขึ้นตามไปด้วย

ผู้ประกอบการที่ผลิตน�้ำปลานั้น สามารถแบ่งตาม
ขั้นตอนต่อไปของผู้ประกอบการผลิตน�้ำปลาทั้ง 2
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจได้เป็น 2 ประเภท
ประเภทคือ ต้องยื่นขฟอจดทะเบียนอาหาร และขอรับเลข
สารบบอาหาร กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.ผู ้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ เข้ า ข่ า ยโรงงาน
(อย.) หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตผลิตอาหาร แต่ให้ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน กับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) หรื อ กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมิน
สถานที่ ประกอบการ แล้วออกเลขสถานที่ผ ลิตอาหาร
ไม่เข้าข่ายโรงงานให้
2.ผู ้ ป ระกอบการขนาดใหญ่ ที่ เ ข้ า ข่ า ยโรงงาน
ผู้ประกอบการต้อง ขออนุญาตผลิตอาหาร กับศูนย์บริการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพเบ็ ด เสร็ จ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) หรือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บ ริ โภค
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มา
ตรวจประเมินสถานที่ประกอบการ แล้วออกใบอนุญาต
ผลิตอาหารให้

ระหว่างกระบวนการผลิตน�้ำปลาแท้จะมีภาษีหลักๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณนั่นคือ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ประกอบการต้องซื้อวัตถุ
ดิบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาไส้ตัน เกลือ เครื่องปรุงแต่งกลิ่น
รส และอุปกรณ์ต่างๆ ราคาของที่คุณซื้อมักบวกภาษี
มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้จ่ายภาษีในส่วนนี้
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต อาจ
ต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น
การคัดแยกปลา กระบวนการหมัก ฯลฯ ซึ่งเรื่องของภาษี
ที่ต้องด�ำเนินการคือ คุณต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน ตลอดจนการจ้างผลิตสินค้า การให้เช่า และ
การประกันวินาศภัย เป็นต้น
นอกจากนี้คุณจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี
ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้ประกอบ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อบันทึกจ�ำนวนยอด
ขายสินค้าและจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณได้เรียกเก็บ
จากผู้ซื้อสินค้าในแต่ละวัน โดยต้องลงรายการภายใน
3 วันท�ำการ นับแต่วันที่จ�ำหน่ายสินค้าออกไป เมื่อถึง
สิ้นเดือนคุณต้องรวมยอดขายและภาษีขายเพื่อยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรต่อไป

เรื่อง

น้ำ�ปลาน่ารู้
เรื่องควรรู้ส�ำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจน�้ำปลา
1. ผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้เป็นสินค้าในหมวด
อาหารและยา ที่ต้องบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
2. โรงงานผลิตน�้ำปลาที่มีขนาดการผลิต
ตามเงื่อนไขต้องจดทะเบียนโรงงานผลิต (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ส�ำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม) กับกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ต้องขออนุญาตประกอบการ และจด
ทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุร กิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4. สลากและเครื่องหมายการค้า ต้องจด
ทะเบียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขก�ำหนด
ข้อความในฉลาก กับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

‘น�ำเข้า’ สร้างความอินเตอร์ให้น�้ำปลา
เนื่องจากผลิตภัณฑ์น�้ำปลาจัดเป็นอาหารประเภท ‘ก�ำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน’ การจะ
เป็นผู้น�ำเข้า ‘ปลาไส้ต้น’ หรือ ‘เนื้อปลาป่น’ เพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ำปลาแท้ หรือน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์น�้ำปลาส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ คุณจึงต้องขออนุญาตน�ำเข้าอาหาร
ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
โดยต้องมี ใบอนุญาตน�ำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้
สามารถติดต่อยื่นเรื่องได้ที่ ‘ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา’ หรือ ‘กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด’
จากนั้ น คุ ณ ต้ อ งลงทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ผ ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไร้ เ อกสาร
(Paperless) กับกรมศุลกากรเสียก่อน (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) แล้วจึงด�ำเนินการตาม พิธีการ
น�ำเข้าทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรหรือช่องทางที่น�ำเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือ
ทางไปรษณีย์ โดยต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรปลาไส้ตัน เนื้อปลาป่น ขวดบรรจุภัณฑ์ เครื่องปรุงรส
น�้ำปลาแท้ส�ำเร็จรูป หรือวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ให้ดี เพื่อประโยชน์ในการค�ำนวณอัตราอากร
ขาเข้าที่คุณต้องช�ำระ ณ ด่านศุลกากร
รายการ
พิกัดศุลกากร
ผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้
2103.90.30
ปลากะตักใส่เกลือหรือแช่น�้ำเกลือ
0305.63.00
เกลือทะเล
2501.00.90
น�้ำตาลทราย
1701.14.00
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

อัตราอากรขาเข้า
5%
5%
10%
3.50 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ คุณต้อง จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

สร้างชื่อด้วยการ ‘ส่งออก’
ในการส่ ง ออกน�้ ำ ปลาแท้ นั้ น
หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/
หรือน�ำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�ำ
ธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้น
ตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรม
สรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียน
เป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
มาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไป
ได้เลย แต่หากคุณไม่เคยน�ำเข้าสินค้า
ใดๆ ต้องท�ำการลงทะเบียน Paperless กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

เรื่อง

น้ำ�ปลาน่ารู้

จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่าน
พิธีการส่งออกสินค้าของกรมศุลกากร
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท� ำ รายงานภาษี ซื้ อ
รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า
และวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วย
นอกจากนี้ ผู ้ ป ระกอบการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ปลาแท้ ที่ ต ้ อ งการส่ ง
สินค้าออกไปยังต่างประเทศ ต้อง
ยื่ น เอกสารการจดทะเบี ย นอาหาร
ที่ได้รับจากส�ำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ที่ด่านศุลกากร
ขาออก รวมถึ ง มี ก ารแสดงฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้องตามหลัก
เกณฑ์ เพื่อแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของน�้ ำปลาที่ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานที่ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยาก�ำหนด อีกทัง้
ยั ง ต ้ อ ง ผ ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
‘ส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม’ เพื่อรับรอง มาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้ ที่จะ
ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย

เรื่อง ‘มาตรฐาน’ น�้ำปลาน่ารู้
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้
ตามที่ส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก�ำหนดไว้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ต้องมีกลิ่น และรสชาติของน�้ำปลาแท้
• ต้องใส สะอาด ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน ยกเว้นวัตถุที่ได้มาจากกระบวนการ
หมักทางธรรมชาติเท่านั้น (ต้องไม่เกิน 0.1 กรัมต่อ 1 ลิตร)
• มีส่วนผสมของเกลือ (เกลือโซเดียมคลอไรด์) ไม่ต�่ำกว่า 200 กรัมต่อ
1 ลิตร
• ต้องมีปริมาณของโปรตีนไม่ต�่ำกว่า 9 กรัมต่อ 1 ลิตร
• มีกรดอะมิโนไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 40-60% ของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด
• มีกรดกลูตามิคต่อปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.4-0.8
• ไม่เจือสีใดๆ ยกเว้นสีที่ได้จากน�้ำตาลคาราเมล
• ไม่ใส่สารให้รสหวานใดๆ ยกเว้นน�้ำตาล

เมื่อมีการจ�ำหน่ายและรายได้งอกงาม
ก่ อ นที่ คุ ณ จะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ปลาแท้ อ อกวาง
จ�ำหน่ ายได้ นั้ น คุ ณ ต้อ งด�ำเนินการกับ ส�ำนัก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยด�ำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่องฉลาก ดังนี้
		 • น�้ำปลาแท้ที่ได้จากการหมัก หรือย่อยปลา หรือ
ส่วนของปลา หรือกากของปลาที่เหลือจากการหมัก ตาม
กรรมวิธีการผลิตน�้ำปลา ให้ใช้ชื่อว่า ‘น�้ำปลาแท้’
		 • กรณีที่มีการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ ให้
แสดงข้อความ ‘ใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ไม่เหมาะ
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไต’ ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาด
ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร
• น�้ำปลาที่ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน�้ำตาล ต้อง
แสดงข้อความ ‘ใช้ …… เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทน
น�้ำตาล’ ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร สีของ
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นฉลาก
• ข้อความที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศก�ำหนด (ถ้ามี)

รู้เฟื่องเรื่อง

รายงานภาษี

ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายน�้ำปลาแท้ ไม่ว่าจะ
‘น�ำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�ำหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคน
ต้องท�ำคือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้ ดังนี้
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์น�้ำปลาแท้นั้น คุณอาจต้องมีการว่าจ้างแรงงาน
ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือพนักงานประจ�ำ ฯลฯ กระบวนการ
ด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การและขนส่ง
กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�ำส่งต่อกรมสรรพากร
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้
• ภาษี เ งิ น ได้ เมื่ อ มี ร ายได้ ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
น�้ำปลาแท้ ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณ
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล

คุณต้องท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�ำปี ตามรูปแบบในการจด
ทะเบียนดังนี้
• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2
ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี
และแสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป   
• ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง
1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษี
ภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษี
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตคุณได้ซื้อ
วัตถุดิบบางอย่างมา และสิ่งที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมา
ด้วย (คุณเป็นผู้รับภาระเสียภาษีส่วนนั้น) ดังนั้น ในการตั้งราคา
ขายน�้ำปลาแท้จากโรงงานของคุณ อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
เข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่
ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส�ำหรับกรณีที่น�้ำปลาแท้สร้างรายได้จากยอดขายให้คุณ
มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
ค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรม
สรรพากรได้ ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่

“มีรายได้ครั้งหน้า...อย่าลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

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 2 ประกอบด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปราการ สระแก้ว นครนายก

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

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

