ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
แหนม/หมูยอ/ไส้กรอก และกุนเชียง
หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน
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ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

แหนม/หมูยอ/ไส้กรอก และกุนเชียง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน

เ

พราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 การยังชีพของมนุษย์ ‘ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้ อ สั ต ว์ ’ จึ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ รุ ่ ง เรื อ งตลอดกาล โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
แปรรูปแล้ว พร้อมทานได้เลย-เพียงแค่ท�ำให้สุกก่อนทาน หรือน�ำไป
ต่อยอดประกอบเป็นอาหารอื่นๆ ได้ ทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วย
เช่น แหนม หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ฯลฯ
ซึ่งผู้ประกอบการที่คิดหารายได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้
ต้องศึกษาเรื่อง ‘ภาษี’ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ถูกกฎหมาย ก่อประโยชน์ถึงการเจริญเติบโตของกิจการและผลก�ำไรในอนาคต
อีกด้วย

เสียภาษี ‘เรื่องหมู...หมู’
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
ขออนุญาตสถานที่ผลิต
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขออนุญาตสถานที่ผลิต
ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี จัดท�ำรายงานภาษี
ขอรับรองจากปศุสัตว์
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
จัดท�ำรายงานภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

บอกเล่าก่อนเข้าเรื่อง
การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ สั ต ว์ ถื อ เป็ น
กิจการถนอมอาหารประเภทหนึ่ง ที่ใช้วัตถุดิบ (เนื้อ
สัตว์) ตามแต่ละท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น แหนม หมูยอ
ไส้กรอก หมูส้ม และกุนเชียง เป็นต้น โดยกรรมวิธี
การผลิตจากเดิมมักจะใช้แรงงานคนเป็นหลัก แต่
ปัจจุบันได้มีการน�ำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาทดแทน
เพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน อร่อย สะอาด ถูกหลัก
อนามัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ‘ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์’
ผลิตภัณฑ์

กรรมวิธี

• แหนม

เนื้อหมูล้วน >> บด+ผสมเครื่องปรุง >> บรรจุถุง

• หมูยอ

เนื้อหมูล้วน >> บด+ผสมเครื่องปรุง >> อัดเป็นแท่ง >> น�ำไปต้ม

• ไส้กรอกและหมูส้ม

เนื้อหมูและสามชั้น >> ผสมเครื่องปรุง >> ใส่เครื่องอัด >> บรรจุถุง

• กุนเชียง

ตัดแต่งเนื้อหมู >> บด >> ผสมเครื่องปรุง >> บรรจุในไส้ >> พัก 7 วัน

เคล็ดลับ...

กับภาษีอากร
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายได้เดือนมกราคม–
มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายได้เดือนมกราคม-ธันวาคม
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�ำระภาษีปีละ 2 ครั้ง
		 1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6
เดือน (ครึ่งรอบ) ของรอบระยะเวลาบัญชี
		 2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี

ก้าวสู่การเป็น ‘ผู้ผลิต’
เมือ่ คิดจะประกอบอาชีพใดๆ ทีจ่ ะสร้างรายได้ คุณต้อง
การขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากรก่อน
และหากรายได้ของคุณมาจากการค้าขายหรือบริการคุณต้อง
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท
ต่อปี) เพือ่ ขอเป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สามารถยื่นจดทะเบียนได้ทั้งบุคคล
ธรรมดา และนิ ติ บุคคล โดยยื่นจดตามหน่วยงานที่ กรม
สรรพากรก�ำหนด

เรื่องน่ารู้

คูภ่ าษี

แหนม หมูยอ ไส้กรอก และ
กุนเชียง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มี
ลักษณะท�ำนองเดียวกัน คือผลิตภัณฑ์
อันเกิดจาก ‘เนื้อสัตว์’ ซึ่งหากเป็น
เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปใดๆ
แล้ว ในทางกฎหมายไม่วา่ จะมีรายได้

จากยอดขาย ‘เนื้อสัตว์’ เกิน 1.8
ล้านบาทหรือไม่ก็ตาม คุณจะได้รับ
การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยอัตโิ นมัติ
(เฉพาะกรณีเป็นเนื้อสัตว์จ�ำหน่าย
ในประเทศเท่านัน้ )
แต่เมือ่ ‘เนือ้ สัตว์’ ถูกน�ำมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้างต้น คุณจะ
ไม่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
(ในกรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามจริง) ซึ่งหากราย
ได้จากการขายสินค้าของคุณไม่เกิน
1.8 ล้านบาทต่อปี คุณก็สามารถ
เลือกที่จะจดหรือไม่จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มก็ได้ โดยที่...
• ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อแสดงตนเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนกับกรมสรรพากร
• ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ คุ ณ ต้ อ งท� ำ รายงานเงิ น สดรั บ -

จ่ายในแต่ละปี เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ใน
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้กับกรมสรรพากรต่อไป
• เป็ น ผู ้ ป ระกอบการน� ำ เข้ า
วัตถุดิบ หรือส่งออกผลิตภัณฑ์จาก
เนื้ อ สั ต ว์ ไ ปจ� ำ หน่ า ยต่ า งประเทศ
ต้ อ งยื่ น จดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
(ไม่ ว ่ า จะมี ร ายได้ จ ากยอดขายเกิ น
1.8 ล้านบาทหรือไม่ก็ตาม)
ทั้งนี้ หากคุณเป็นผู้ประกอบการ
ที่ ‘จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม’ ไม่ว่า
เนื่องจากกรณีใดๆ คุณต้อง
• จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และ
รายงานสิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ (กรณี
เป็นผู้น�ำเข้า)
• จัดท�ำรายงานภาษีซอื้ รายงาน
ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดบิ
(กรณี เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยใน
ประเทศ และ/หรือเป็นผู้ส่งออก)

ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการต้องมีแบบฟอร์ม รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซอื้
และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ของกรมสรรพากร เพื่อจัดท�ำรายงานและ
เก็บรักษาหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษี (ตามมาตรา 87, 87/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร)
เมือ่ เอกสารพร้อมก็สามารถด�ำเนินการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายได้ แต่เนือ่ งจาก
‘อาหาร’ เป็นสิ่งที่จะเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น คุณภาพและความปลอดภัยจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญอันดับหนึ่ง คุณจึงต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพของ
‘ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์’ ของคุณตามพระราชบัญญัติอาหารด้วย

เรื่องน่ารู้

คูภ่ าษี

เรื่องนี้ต้องขยาย
• การน�ำเข้า ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ มาผลิตแล้วขายในประเทศ
• การน�ำเข้า ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ มาผลิตแล้วส่งออก		
• ซื้อ ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ ในประเทศ มาผลิตแล้วขายในประเทศ
• ซื้อ ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ ในประเทศ มาผลิตแล้วส่งออก		

อัตราภาษี 7%
อัตราภาษี 0%
อัตราภาษี 7%
อัตราภาษี 0%

รู้ลึกเรื่อง ‘น�ำเข้า’
เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออกตามคู่มือระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร (ลงทะเบียนเฉพาะครัง้ แรกเท่านัน้ ) และส่งข้อมูลเพือ่ จัดท�ำใบขนสินค้าขาเข้า ผ่านระบบ
พิธีการน�ำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางการน�ำเข้า ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก
และทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งศึกษาเรื่อง พิกัดศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อสัตว์ และ เครื่องจักร เพื่อ
จดตัวเลข 8 หลักมาใช้ในการประเมินราคาการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย
รายการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
กุนเชียงหมู
1602.10.10
30%
ไส้กรอกหมู
1602.10.10
30%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

พร้อม ‘ส่งออก’

นอกจากนี้ คุณจะต้องมีใบอนุญาต
และหนังสือรับรองจาก
‘กรมปศุสัตว์’
เพราะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เป็นสินค้าที่
ควบคุมการน�ำเข้า ขออนุญาตสถานที่ผลิต
หน่วยงานราชการท้องถิ่นใดที่รับผิดชอบ
และ ขออนุญาตผลิตภัณฑ์กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อ
เอกสารได้ รั บ การอนุ ญ าตจากทุ ก หน่ ว ย
งานอย่างสมบูรณ์ ระบบจะท�ำการปล่อย
สินค้าอัตโนมัติ คุณสามารถติดต่อโรงพัก
สิ น ค้ า เพื่ อ ออกและน�ำของออกอารั ก ขา
ศุ ล กากรได้ จ ากหน่ ว ยงานที่ ศุ ล กากร
ก�ำหนดไว้
ซึง่ คุณจะต้องจัดท�ำรายงานภาษีซอื้ และ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบ
การยื่นเสียภาษีในเวลาต่อมาด้วย

สิ่งแรกที่ต้องท�ำในขั้นตอนการส่งออกหลังจดทะเบียน
พาณิชย์ มีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คือ ลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออกตาม
คู่มือระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(เฉพาะครั้งแรกของการส่งออกหรือน�ำเข้าเท่านั้น)
และส่ง
ข้อมูลเพื่อจัดท�ำใบขนสินค้าขาออก ผ่านระบบพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วน
ผู้ส่งออกต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ว่าส่งออก
ไปช่องทางไหน ทางเรือ ทางรถยนต์ ทางอากาศ หรือทาง
ไปรษณีย์ และควรตรวจสอบข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศปลายทางที่น�ำเข้าไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไป
อย่างราบรื่น
ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นั้นจะได้รับการยกเว้นอากร
ในใบขนส่งสินค้าขาออกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในเรื่องการบรรจุ
สินค้า คุณจะต้องปรึกษาหรือติดต่อตัวแทนออกของดูแลให้
ซึ่งสถานที่ในการบรรจุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
ด้วย และการเป็นผู้ส่งออกนั้นคุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ
ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ด้วย

กิจกรรมภาษีประจ�ำปี...เมื่อมีรายได้
ยอดขายหรื อ รายได้ ที่ คุ ณ ได้
รั บ จากการจ�ำหน่ า ยทั้ ง ในและต่ า ง
ประเทศนั้น
ท�ำให้คุณจะต้องท�ำ
หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี โดยยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีพร้อมช�ำระภาษีที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
สัตว์ของคุณ ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/
นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การ
ขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ทั้งขาย
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม
รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการ
ผลิตสินค้า การบรรจุ การขนส่ง
ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามา

เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่
ต้องด�ำเนินการคือ เมื่อคุณจ่ายเงิน
เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมี
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณ
ต้องซื้อ/น�ำเข้าวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุ
ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต
ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็น
ผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราว
ที่ จ ะต้ อ งขายผลผลิ ต ของคุ ณ บ้ า ง
การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษี
มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณ
จะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่
ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับภาษี
หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลัก
ฐานด้วย

ทัง้ นี้ คุณสามารถยืน่ แบบแสดง
รายการเพือ่ เสียภาษีตอ่ กรมสรรพากร
ณ ส�ำนั กงานสรรพากรพื้ น ที่ สาขา
ในเขตท้องที่
ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่
ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยืน่ ลดหย่อน
ภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วน
หนึ่ ง จากการเสี ย ภาษี อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตรงตามก�ำหนดเวลาที่กรมสรรพากร
ก�ำหนด

“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 3 ประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
อำ�นาจเจริญ

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

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

