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เส้นก๋วยเตี๋ยว’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวเจ้า ซึ่งสามารถน�ามา

ลวกให้สุกเพื่อดัดแปลงต่อยอดเป็นอาหารได้หลากหลายทั้งแบบน�้าและ

แห้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า เย็นตาโฟ ก๋วยจั๊บ ผัดซีอิ๊ว ผัดไท เป็นต้น 

 ทั้งนี้ เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่หากมีการใช้สาร

ฟอกขาว ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งมีพันธะผูกพัน

ทางภาษีคุณต้องด�าเนินการด้วย

เส้นก๋วยเตี๋ยว

คลนิิกภาษี ‘เสนกวยเตีย๋ว’ 
....................................... 

‘เสนกวยเต๋ียว’ เปนผลติภณัฑที่ไดจากการแปรรปูขาวเจา ซึ่งสามารถนาํมาลวกใหสกุเพือ่ดัดแปลง
ตอยอดเปนอาหารไดหลากหลายท้ังแบบน้าํและแหง เชน กวยเตี๋ยว ราดหนา เย็นตาโฟ กวยจับ๊ ผดัซอีิ๊ว ผดั
ไท เปนตน  

ท้ังนี ้เสนกวยเตี๋ยวเปนผลิตภณัฑผานกระบวนการผลิตท่ีหากมีการใชสารฟอกขาว ใหใชไดตามชนดิ
และปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีพันธะผูกพนัทางภาษคุีณตองดําเนนิการดวย 

............................................................................................................................................ 
**Info หนาหลัก 
 

 
เสนเลก็หรือเสนใหญ เสนไหนกท็าํธุรกจินี้ได 
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ผลติเสนถกูหลัก ไดสขุอนามยั  
ยืน่ภาษถีกูตอง ตรงและไว ไดประโยชนกันทกุคน  

 
 

เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ เส้นไหนก็ท�ำธุรกิจนี้ได้



เห็นทำง
?รู้เส้น

‘เส้น’...สร้างอาชีพ 
  ก๋วยเตี๋ยว...อาหารเส้น ช่วยสร้างอาชีพให้กับ
คนไทยในหลายๆ กลุ่ม ปัจจุบันอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว
ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการกว่า 400 ราย ทั้งใน

ระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) กระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ มีมูลค่าการบริโภคภายในประเทศ
เฉลี่ยต่อปีนับ 10,000 ล้านบาท และมีมูลค่าการส่ง
ออกถึง 1,400 ล้านบาท  
  และยังมีธุรกิจสร้างรายได้อื่นๆ ที่เป็นห่วงโซ่
อุปทานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผู้ผลิต ศูนย์กระจาย
สินค้าของโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้าแบบสัมปทาน 
ร้านค้าส่ง/ปลีก (ยี่ปั๊ว) คนกลาง (broker) ร้านค้า
ปลีก (ซาปั๊ว) ครัวเรือน (ผู้บริโภค/ร้านขายก๋วยเตี๋ยว) 
ซึ่งการไหลผ่านของผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นเส้นทางสร้าง
อาชีพที่ท�าเงินได้มหาศาล 

 ก�าลังการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศมีประมาณ 70,000 กิโลกรัม/วัน 

ธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงงาน 

การขนส่ง การจ�าหน่าย กระจายสู่ร้านค้า จนไปถึงผู้บริโภค โดย ‘เส้นก๋วยเตี๋ยว’ 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่ารายได้อยู่ในล�าดับที่ 109 ของธุรกิจในภาคที่ 4 

(ข้อมูลจาก ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของส�านักงานสรรพากรภาค 10 ปี 

ภาษี 2555) โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะท�าการผลิตในลักษณะรับจ้างผลิต 

(OEM) และผลิตให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่อีกทอดหนึ่ง ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่

ของไทยมียอดผลิตกว่า 1,200 ตัน/เดือน

ผลิตเส้นถูกหลัก ได้สุขอนามัย 
ยื่นภาษีถูกต้อง ตรงและไว ได้ประโยชน์กันทุกคน



เห็นทำง?รู้เส้น

ระหว่างกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้มีภาษีที่เข้า

มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ คือ

	 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อคุณต้องซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว 

ราคาของที่ เราซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว 

เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และคุณต้อง

จัดท�ารายงานภาษี ไว้ประกอบการย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต อาจ

ต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยในการด�าเนินธุรกิจ 

ซ่ึงกระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ 

คือ คุณต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน ค่า

จ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคน

งาน ตลอดจนการจ้างผลิตสินค้า การให้เช่า และการ

ประกันวินาศภัย เป็นต้น

 ทั้งนี้ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ ที่คุณจัดท�า จะใช้บันทึกจ�านวนยอด

ขายสินค้าและจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณได้เรียกเก็บ

จากลูกค้าในแต่ละวัน และต้องลงรายการภายใน 3 วัน

ท�าการ นับแต่วันที่จ�าหน่ายสินค้าออกไป และเมื่อสิ้น

เดือนคุณต้องรวมยอดขายและภาษีขายเพื่อยื่นแสดง

กับกรมสรรพากรต่อไป

กำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
 เส้นก๋วยเตี๋ยวจัดอยู่ในกลุ่มอาหารมีค่าความเป็นก

รด-ด่าง (PH) สูง จึงเป็นอาหารที่เสียง่าย เนื่องจากเชื้อ

จุลินทรีย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้อายุการเก็บรักษาส้ัน 

เส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจึงมีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 

2-3 วันเท่านั้น 

 การควบคุมคุณภาพและการยืดอายุของเส ้น

ก๋วยเตี๋ยวจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจราย

เล็ก รายใหญ่ รายย่อย ไม่ควรมองข้าม โดยอาจจะต้อง

พิจารณาตั้งแต่การไหลสินค้า เพื่อส่งตรงความอร่อยให้

ลือเลื่องทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ป้องกันและ

ลดผลกระทบที่จะท�าให้อายุของสินค้าเส้นสั้นลง

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการ ‘ภาษี’ บนทาง ‘เส้น

ก๋วยเตี๋ยว’ ที่คุณต้องจัดการและด�าเนินการ... คือ

 • ขอมี เลขประจ�าตัวผู ้ เสียภาษีอากรกับกรม

สรรพากร

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อธุรกิจการค้า

เจริญก้าวหน้าและมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ไม่ว่าจะ

ประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

คุณจะต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(หากรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทก็ขอจดทะเบียนเป็นผู้

ประกอบการจดทะเบียนได้) หรือหากกิจการของคุณจะมี

การน�าเข้าหรือส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวคุณต้องจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

 ทั้งนี้ เมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่น

แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

 • จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ



 หากคุณคิดจับธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยการสร้างความ

ต่างผ่านการ ‘น�าเข้า’ สินค้าในกลุ่มเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าว

เจ้าหรือวัตถุดิบอื่นๆ หลังจากที่คุณมีเลขประจ�าตัวผู้เสีย

ภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็

สามารถเริ่มขั้นตอนแรกของการน�าเข้าได้เลย นั่นคือ การ

ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรก

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู ่ขั้นตอนการผ่าน

พิธีการน�าเข้าสินค้า ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแล

ของกรมศุลกากร 

 ส่วนข้ันตอนทางภาษีส�าหรับผู้น�าเข้าเส้นก๋วยเตี๋ยว

นั้น ในพิธีการน�าเข้าสินค้าคุณมีรายการที่ต้องช�าระอากร

ขาเข้า/ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้า โดยศึกษาพิกัดของ

สินค้าที่จะน�าเข้าให้เข้าใจเพื่อน�ามาค�านวณภาษีท่ีคุณจะ

ต้องช�าระ ทั้งนี้ พิกัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือ 

พิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภท 19.02

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเขำ้

เส้นก๋วยเตี๋ยว 1902.30.20 30%

 นอกจากนี้คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ และเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ

น�าเข้า เพื่อซื้อมา-ขายไป หรือน�าเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้าจ�าหน่าย ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้ และยื่น

แบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�าเนินไปอย่างถูกต้องและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
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กำรส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยว
สถิติกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกของธุรกิจมีเส้น

 ส�าหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่ส�าคัญ

ของไทย จ�าแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ 

เส้นก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่พร้อมปรุงหรือส�ำเร็จรูป

ตลำดหลัก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

สหภาพยุโรป 28.94%

สหรัฐอเมริกา 19.32%

ลาว 8.78%

ฮ่องกง 7.9%

ออสเตรเลีย 5.39%

 ส่วนคู่แข่งส�าคัญในการส่งออกของไทยคือเวียดนาม 

ซึ่งถือเป ็นประเทศที่มีความช�านาญด้านการผลิตเส ้น

ก๋วยเตี๋ยวสูง อีกทั้งมีข้อได้เปรียบด้านแรงงานถูกกว่า ดังนั้น 

ใครที่ก�าลังเริ่มกิจการหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่แล้ว 

จะต้องหันมาปรับปรุงหรือสร้างลักษณะพิเศษให้กับเส้น

ก๋วยเตี๋ยวของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยวมีการ
แข่งขันทางการตลาดสูง และเนื่องจากการส่งออก
ต้องใช้ระยะทางและเวลาในการเดินทางนาน โดย 
ท่ีสินค้าต้องการการเก็บรักษาท่ีดี ท�าให้มีการ
ใช้สารถนอมอาหารมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่
ท�าให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งวัตถุกันเสีย

แต่... เทคนิคง่ายๆ ในการคงความสดให้
เส้นก๋วยเตี๋ยวระหว่างขนส่ง อาจแก้ได้โดยใช้ระบบ
การขนส่งท่ีถึงมือผู ้รับรวดเร็ว การขนส่งทาง
รถยนต์ทีม่กีารปกปิดมดิชดิของหลงัคาและประตูรถ  
ควรมีช่องที่สามารถระบายอากาศได้ดี และจัดเรียง
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้กดทับกัน เพื่อรักษาความสดของ
เส้นก๋วยเตี๋ยวได้ดียิ่งขึ้น 

เพิ่มควำมต่ำงให้สินคำ้ พึ่งพำกำรน�ำเข้ำ



 ในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว

นั้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือ 

น�าเข ้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู ่แล ้ว  

แสดงว่าคุณได้ผ่านข้ันตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยว

กับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็น

ผู้น�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... 

ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้า 

สินค้าใดๆ ต้องท�าการ ลงทะเบียนเป็นผู ้ผ ่าน

พิธีการศุลกากรส่งออก (ลงทะเบียน Paperless) 

กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

    ซึ่งก่อนท�าการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอน

พิธีการส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง  

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

มีรำยได้จำกเส้นก๋วยเตี๋ยว
 เมื่อ ‘เส้นก๋วยเตี๋ยว’ ของคุณวางจ�าหน่ายในตลาด หรือ

มีการส่งออกต่างประเทศ คุณก็จะมีรายได้จากธุรกิจ ดังนั้น 

สิ่งที่คุณต้องท�าคือ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ดังนี้

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้ง

ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

เงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 

ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเก่ียวข้อง กระบวนการด้าน

ภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนน้ีคือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้อง

มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง



ตลอดเส้นทำงธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว 

นอกจำกกำรมีเอกลักษณ์ควำมเหนียวนุ่ม และรักษำควำมสดของเส้นให้สดนำน

กำรพัฒนำสู่ระบบกำรขนส่งให้รวดเร็วทันใจ ก็จะช่วยสร้ำงก�ำไรให้ได้อีกเม็ดงำม

“ท�ำตำม ‘หนำ้ที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หากคุณต้องซื้อและ/หรือน�าเข้าเส้นก๋วยเตี๋ยว 

รวมทั้งวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ราคาที่คุณซื้อจะบวก

ภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึง

คราวที่จะต้องขายเส้นก๋วยเตี๋ยวของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการ

บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้

แทน แต่ที่ส�าคัญคือ คุณต้องออกใบก�ำกับภำษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้า

ไว้เป็นหลักฐานด้วย

 ทัง้นี ้ คณุสามารถยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษต่ีอกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตท้องที่ ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่

ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์

ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรม

สรรพากรก�าหนด



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 4 ประกอบ ด้วย จังหวัด ก�ฬสินธุ์ ขอนแก่น 

นครพนม มห�ส�รค�ม มุกด�ห�ร เลย 

สกลนคร หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู 

อุดรธ�นี บึงก�ฬ ร้อยเอ็ด

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ขึน้ ตำม วตัถปุระสงค ์กำร ให ้ควำม 

รู้ เรื่อง ภำษี แก ่ประชำชน อย่ำง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม กำร ให้ บริกำร 

ดำ้น ภำษ ีใน รูป 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 ผู ้ประกอบ กำร SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


