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ผลไม้

“

เอ...มีที่ดินอยู่ 1 แปลง ถ้าจะปลูกผลไม้ขายต้องเสียภาษี
ไหมนะ?”

เป็ น หนึ่ ง ค� ำ ถามที่ เ กิ ด ขึ้ น เสมอจากเกษตรกรที่ มี เ งิ น ได้
ไม่แน่นอนในแต่ละปี แต่เรามีเรือ่ งราวภาษีทงี่ า่ ยและจัดการได้สไตล์
ผู้ประกอบการไทยมาฝาก เพื่อให้ ‘ภาษี’ ไม่เป็นภาระอันซับซ้อน
อีกต่อไป

« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกผลไม้)
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless
ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
กับกรมสรรพากร
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(กรณีที่ได้รับการยกเว้น)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผ่านด่านตรวจพืช
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ขออนุญาตส่งออก
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

‘ผลไม้ไทย’ ปลูกง่าย...ขายดี
เสียภาษีสบาย
‘ผลไม้’ คือสินค้าลือชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย
ด้วยแผ่นดินทองอันอุดมสมบูรณ์ท�ำให้เรามีผลไม้หลากชนิด
หมุนเวียนมาให้กินกันตลอดทั้งปี จะผลไม้เชื้อสายไทยเชื้อ
สายเทศ...ไม่เกินความสามารถเกษตรกรไทยไปได้เลย
ผู้ที่คิดจะปลูกผลไม้เพื่อการค้ามีตั้งแต่บุคคลธรรมดา
คณะบุ ค คล ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จ ดทะเบี ย นเป็ น
นิติบุคคล บริษัทจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหรือนิติบุคคลอื่น
ดังนั้น คุณต้อง ‘ชัดเจน’ ตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณจะปลูก
ผลไม้เพื่อการค้าในฐานะบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล
อื่นๆ กันแน่ เพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ‘ภาษีเงินได้’
จากผลผลิตของคุณ

ปลูกเพื่อขาย...ต้องเสียภาษี

ก่อนจะปลูกผลไม้ขายคุณต้องมาท�ำความเข้าใจภาษี
ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะแบ่งช่วงของภาษีออกเป็น 3 ช่วง คือ

แรกเริ่ม >> ขอจด ขอเลข

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน
30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการค้าขายผลไม้
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี การช�ำระภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยหลักแล้วผู้ที่ขายพืช
ผลทางการเกษตรที่ไม่แปรรูป เช่น ผลไม้สด ในประเทศ จะ
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังสามารถยื่นขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ ไม่ว่า
จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม
แต่... หากคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้อง
ท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่ายในแต่ละปีเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ใน
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ระหว่างปี >> เมื่อซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ

ระหว่างปีที่ปลูกผลไม้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไป
จ�ำหน่าย จะมีภาษี 2 ประเภทหลักๆ เข้ามาข้องเกี่ยวกับ
ธุรกิจของคุณ นั่นคือ

เติม ‘ปุ๋ย’

?
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อยู่พื้นที่ไหน...ปลูกอะไรดีนะ

การจะปลูกผลไม้อะไรสักชนิด คุณต้องรู้ให้ลึก
ก่อนว่าภูมิประเทศของแหล่งปลูกเป็นอย่างไร
อยู่ในภูมิภาคไหนของไทย ประเภทของดินเป็น
อย่างไร มีน�้ำเพียงพอหรือเปล่า ฯลฯ จากนั้น
จึง ‘คัดเลือกพันธุ์ผลไม้’ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ตัวอย่างเช่น
• ทุเรียน ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิ 2530 องศาเซลเซียส ชอบดินร่วน ร่วนปนทราย
หรือดินเหนียวปนทราย
• มะม่วง ปลูกได้ทั่วประเทศ การปลูก
เพื่อค้าต้องค�ำนึงถึงปริมาณน�้ำฝนและความชื้น
ในอากาศ
มะม่วงต้องการช่วงแห้งแล้งก่อน
ออกดอก ชอบอากาศร้อน ชอบดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนทราย ไม่ชอบลม
• แอปเปิ้ล เป็นผลไม้สายพันธุ์ต่างชาติ
ชอบอากาศหนาวยาวนาน อุณหภูมิ 60-85
องศาฟาเรนไฮต์ จึงต้องปลูกในที่สูงอย่างดอย
อ่างขาง และชอบดินร่วนปนทราย

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รับเมื่อขาย: เมื่อมีผลผลิตคุณจะต้องตั้งราคา
ขาย โดยอาจคิดจาก ‘ราคาต้นทุน + ก�ำไรจากน�้ำพัก
น�้ำแรง + ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ เท่ากับว่าผู้ซื้อเป็นผู้เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ แต่คุณต้องออกใบก�ำกับภาษีหรือ
บิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย
จ่ายเมื่อซื้อ: เมื่อคุณต้องซื้อวัตถุดิบใดๆ ราคา
ของที่คุณซื้อก็มักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว และ

คุณก็จะได้รับใบก�ำกับภาษีจากผู้ขาย แต่หากคุณซื้อ
เมล็ดพันธุ์ผลไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ จากผู้ขายซึ่งได้
รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณก็ไม่ต้องรับภาระภาษีมูลค่า
เพิ่มจากการซื้อเช่นกัน
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เมื่อคุณปลูกผลไม้... ต้อง
หัก ภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
ให้กับพนักงาน ลูกจ้างและคนงาน ซึ่งเป็นเงินที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งเมื่อ
จ่ายเงิน
เมือ่ คุณขายผลไม้... ไม่วา่ จะขายให้ใครก็ตาม ไม่ตอ้ ง
เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยกเว้น คุณด�ำเนินการในฐานะ
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ไม่รวมกลุ่มเกษตรกร
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) โดยนอกจากปลูกผลไม้
แล้วยังปลูกพืชผลการเกษตรอื่นๆ อีก
หรือขายสินค้าพืชไร่ 8 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นหรือยาง
ชนิดอื่น มันส�ำปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ
ผลปาล์มน�้ำมัน หรือข้าว ให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 0.75
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ท�ำไมต้องถูกหักภาษีร้อยละ 0.75 เมื่อ
ขายพืชไร่ 8 ชนิด
ใช่ว่าเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลจะ
ปลูกแต่ผลไม้อย่างเดียวทั้งปี พื้นที่ว่างก็
อาจจัดสรรปลูกพืชอื่นได้ ดังนั้น รายได้
ทั้งปีจะสูงมาก การที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ไว้ร้อยละ 0.75 เมื่อไปขายยางพารา มัน
ส�ำปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ
ผลปาล์มน�้ำมัน หรือข้าว จะเป็นการ
ทยอยเสียภาษีนั่นเอง ท�ำให้ไม่ต้องรับ
ภาระหนักเมื่อต้องเสียภาษีทั้งปีตอนสิ้นปี

รวบยอด >> ยื่น 2 ครั้งต่อปี บรรเทาภาระภาษี
ช่วงโค้งสุดท้ายภาษีของชาวไร่
ชาวสวนก็คือ การน�ำรายได้ทั้งปีมา
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่ง
กฎหมายก�ำหนดให้ยื่น 2 ครั้งใน 1
ปี ตามประเภทของผู้ประกอบการ
1. เป็นบุคคลธรรมดา คุณถือ
เป็น ผู ้ มี ร ายได้ จ ากการเกษตรหรือ
จากการท�ำธุรกิจ จึงต้องน�ำรายได้
หรือยอดขายก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งปี มาค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แล้วยื่นแบบแสดงรายการ
และช�ำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2 ครั้งต่อปี

ครั้งแรก: กรกฎาคม-กันยายน
ของปีที่ได้รับเงิน (แบบ ภ.ง.ด.94)
เพื่อเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี (เงินได้
เดือนมกราคม-มิถุนายน ของปีนั้น)
ครั้ ง ที่ 2: มกราคม-มี น าคม
ของปีถัดไป (แบบ ภ.ง.ด.90) โดยน�ำ
รายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทั้งปีมา
เพื่อรวมค�ำนวณภาษีทั้งปีในปีภาษีที่
ผ่านมา และหักด้วยภาษีที่ได้ช�ำระ
ไว้ แ ล้ ว เมื่ อ ตอนยื่ น แบบครั้ ง แรก
(ก.ค.-ก.ย.)
2. เป็ น นิ ติ บุ ค คล ราย
ได้ ที่ บริษัทได้รับทั้งปีจะต้องน�ำมา

คิดค�ำนวณภาษี โดยน�ำ ‘ก�ำไรสุทธิ’
มาค�ำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 20
โดยยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระ
ภาษี 2 ครั้งเช่นกัน
ครั้งแรก: ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้าย
ของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะ
เวลาบัญชี
ครั้งที่สอง: เมื่อสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.
50 ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ยังมี
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรที่คุณต้องช�ำระ... หากมีการน�ำ
เข้าผลไม้ ส่วนการส่งออกผลไม้จากสวนของตัวเองไปตีตลาดชา
ติอื่นๆ ไม่ต้องเสียอากรขาออก
ซึ่งหากคุณตั้งใจจะน�ำเข้าหรือส่งออก ‘ผลไม้’ แล้วล่ะก็ สิ่งที่
คุณต้องด�ำเนินการคือ
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องจัดท�ำรายงานภาษี
ซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามกฎหมายต่อไป
• ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร หรือ Paperless (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น)
เมื่อลงทะเบียนแล้วจึงด�ำเนินการในขั้นตอนการน�ำเข้าสินค้า
ตามระเบียบของกรมศุลกากร
ทั้งนี้ สินค้าน�ำเข้าประเภทผลไม้ จะต้องผ่านด่านตรวจพืช
ของกรมวิชาการเกษตรเสียก่อน เพื่อป้องกันโรค ศัตรูพืช และ
สารเคมีอันตรายที่อาจปนเปื้อนมากับสินค้าจากต่างประเทศ
รวมถึงพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) เข้าสู่ประเทศไทย

ที่ส�ำคัญคือ ถ้าคุณน�ำเข้าผลไม้จากต่าง
ประเทศมาขาย ทั้งๆ ที่เป็นผลไม้ซึ่งปลูกได้
เองในประเทศไทยแล้วละก็... คุณต้องเสีย
ภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงถึงกว่า 40% เลยที
เดียว
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
กั บ ผลไม้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่ h ttp://igtf.customs.
go.th/igtf/th/main_frame.jsp
ส่วนการส่งออกผลไม้ไปตีตลาดโลกนั้น
ภาระทางภาษีอากรขาออกของคุณคือ 0%
แต่ ต ้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตของด่ า นตรวจพื ช กรม
วิชาการเกษตรยื่นแสดงต่อศุลกากรด้วย
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมศึกษากฎระเบียบ
ของประเทศที่เราจะส่งออกไปด้วยนะ

“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 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

