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แหนม/หมูยอ/ไส้กรอก และกุนเชียง 
หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน



เพร�ะอ�ห�รเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ก�รยังชีพของมนุษย์ ‘ผลิตภัณฑ์จ�ก 

เนื้อสัตว์’ จึงเป็นธุรกิจที่รุ ่งเรืองตลอดก�ล โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่ 

แปรรูปแล้ว พร้อมท�นได้เลย-เพียงแค่ทำ�ให้สุกก่อนท�น หรือนำ�ไป 

ต่อยอดประกอบเป็นอ�ห�รอื่นๆ ได้ ทั้งยังส�ม�รถเก็บไว้ได้น�นอีกด้วย  

เช่น แหนม หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ฯลฯ

 ซึ่งผู้ประกอบก�รที่คิดห�ร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเหล่�นี้ 

ต้องศึกษ�เรื่อง ‘ภ�ษี’ ให้เข้�ใจอย่�งถ่องแท้ เพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�ง 

ถูกกฎหม�ย ก่อประโยชน์ถึงก�รเจริญเติบโตของกิจก�รและผลกำ�ไรในอน�คต

อีกด้วย  

ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์

                              « ขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร  

                              « ขอจดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (เมื่อมีร�ยได้จ�กก�รข�ยเกิน 1.8 ล้�นบ�ท/ปี)

                              « จดทะเบียนพ�ณิชย์กับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญ�ตจัดตั้งโรงง�น ออกใบกำ�กับภ�ษี ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีก�รนำ�เข้� ขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิต จัดทำ�ร�ยง�นภ�ษี ขั้นตอนพิธีก�รส่งออก

ขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิต ขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์ ยื่นแบบฯ และเสียภ�ษี จัดทำ�ร�ยง�นภ�ษี

ขอรับรองจ�กปศุสัตว์ ภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ และเสียภ�ษี

ขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์ จัดทำ�ร�ยง�นภ�ษี

จัดทำ�ร�ยง�นภ�ษี ยื่นแบบฯ และเสียภ�ษี

ยื่นแบบฯ และเสียภ�ษี

แหนม/หมูยอ/ไส้กรอก และกุนเชียง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน

เสียภำษี ‘เรื่องหมู...หมู’



บอกเล่ำก่อนเข้ำเรื่อง

  ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กเน้ือสัตว์ถือเป็น

กิจก�รถนอมอ�ห�รประเภทหนึ่ง ที่ใช้วัตถุดิบ (เนื้อ

สัตว์) ต�มแต่ละท้องถิ่นม�แปรรูป เช่น แหนม หมูยอ 

ไส้กรอก หมูส้ม และกุนเชียง เป็นต้น โดยกรรมวิธี

ก�รผลิตจ�กเดิมมักจะใช้แรงง�นคนเป็นหลัก แต่

ปัจจุบันได้มีก�รนำ�เคร่ืองจักรที่ทันสมัยม�ทดแทน 

เพื่อก�รผลิตที่ได้ม�ตรฐ�น อร่อย สะอ�ด ถูกหลัก

อน�มัย ได้คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ‘ผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์’

ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี

• แหนม เนื้อหมูล้วน >> บด+ผสมเครื่องปรุง >> บรรจุถุง

• หมูยอ เนื้อหมูล้วน >> บด+ผสมเครื่องปรุง >> อัดเป็นแท่ง >> นำ�ไปต้ม

• ไส้กรอกและหมูส้ม เนื้อหมูและส�มชั้น >> ผสมเครื่องปรุง >> ใส่เครื่องอัด >> บรรจุถุง

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

กับภำษีอำกร
เคล็ดลับ...

	 ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�ำระภำษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรำยได้เดือนมกรำคม–

มิถุนำยน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภำษีภำยในเดือนกันยำยนในแต่ละปี และแสดงรำยได้เดือนมกรำคม-ธันวำคม 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภำษีภำยในเดือนมีนำคมปีถัดไป

  ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�ำระภำษีปีละ 2 ครั้ง 

  1.ภำษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลำบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภำษีภำยใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 

เดือน (ครึ่งรอบ) ของรอบระยะเวลำบัญชี 

  2.ภำษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภำษีภำยใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ำย

ของรอบระยะเวลำบัญชี  



คู่ภำษี
เรื่องน่ำรู้

แหนม หมูยอ ไส้กรอก และ
กุนเชียง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มี 
ลกัษณะท�ำนองเดยีวกนั คอืผลติภณัฑ์ 
อันเกิดจำก ‘เน้ือสัตว์’ ซึ่งหำกเป็น
เน้ือสัตว์ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรแปรรูปใดๆ 
แล้ว ในทำงกฎหมำยไม่ว่ำจะมรีำยได้ 

จำกยอดขำย ‘เนื้อสัตว์’ เกิน 1.8 
ล้ำนบำทหรือไม่ก็ตำม คุณจะได้รับ
กำรยกเว้นภำษมีลูค่ำเพิม่โดยอตัโินมตัิ 
(เฉพาะกรณีเป็นเน้ือสัตว์จ�าหน่าย
ในประเทศเท่าน้ัน) 

แต่เมือ่ ‘เนือ้สตัว์’ ถกูน�ำมำแปรรปู 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ข้ำงต้น คุณจะ
ไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(ในกรณีมีรำยได้ถึงเกณฑ์จะต้องเสีย
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมจริง) ซึ่งหำกรำย
ได้จำกกำรขำยสินค้ำของคุณไม่เกิน 
1.8 ล้ำนบำทต่อปี คุณก็สำมำรถ
เลือกที่จะจดหรือไม่จดทะเบียนภำษี
มูลค่ำเพิ่มก็ได้ โดยที่...

• ขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
เพื่อแสดงตนเป็นผู้ประกอบกำรจด
ทะเบียนกับกรมสรรพำกร  

• ไม่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
แต่คุณต้องท�ำรำยงำนเงินสดรับ-

จ่ำยในแต่ละปี เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ใน
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงิน
ได้กับกรมสรรพำกรต่อไป

• เป ็นผู ้ประกอบกำรน�ำเข ้ำ
วัตถุดิบ หรือส่งออกผลิตภัณฑ์จำก
เนื้อสัตว ์ไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
ต้องยื่นจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(ไม่ว่ำจะมีรำยได้จำกยอดขำยเกิน 
1.8 ล้ำนบำทหรือไม่ก็ตำม)

ทั้งนี้ หำกคุณเป็นผู้ประกอบกำร
ที่ ‘จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม’ ไม่ว่ำ
เนื่องจำกกรณีใดๆ คุณต้อง

• จัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ และ
รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ (กรณี
เป็นผู้น�ำเข้ำ)

• จดัท�ำรำยงำนภำษซีือ้ รำยงำน 
ภำษขีำย และรำยงำนสนิค้ำและวตัถดุบิ 
(กรณีเป ็นผู ้ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยใน
ประเทศ และ/หรือเป็นผู้ส่งออก)

ก้ำวสู่กำรเป็น ‘ผู้ผลิต’

 เมือ่คดิจะประกอบอ�ชพีใดๆ ทีจ่ะสร้�งร�ยได้ คณุต้อง 

ก�รขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กรกับกรมสรรพ�กรก่อน 

และห�กร�ยได้ของคุณม�จ�กก�รค้�ข�ยหรือบริก�รคุณต้อง

จดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (เมื่อมีร�ยได้เกิน 1.8 ล้�นบ�ท 

ต่อปี) เพือ่ขอเป็นผูป้ระกอบก�รจดทะเบยีน ซึง่ผูป้ระกอบก�ร 

ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์ส�ม�รถยื่นจดทะเบียนได้ทั้งบุคคล

ธรรมด� และนิติบุคคล โดยยื่นจดต�มหน่วยง�นที่กรม

สรรพ�กรกำ�หนด     



คู่ภำษี
เรื่องน่ำรู้

เรื่องนี้ต้องขยาย

• กำรน�ำเข้ำ ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ มำผลิตแล้วขำยในประเทศ อัตราภาษี 7% 
• กำรน�ำเข้ำ ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ มำผลิตแล้วส่งออก  อัตราภาษี 0% 
• ซื้อ ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ ในประเทศ มำผลิตแล้วขำยในประเทศ อัตราภาษี 7% 
• ซื้อ ‘เครื่องจักร/วัตถุดิบ’ ในประเทศ มำผลิตแล้วส่งออก  อัตราภาษี 0%

รู้ลึกเรื่อง ‘น�ำเข้ำ’

  เมื่อจดทะเบียนพ�ณิชย์ ขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร และจดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

แล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้นำ�เข้�-ส่งออกต�มคู่มือระบบพิธีก�รศุลก�กรท�งอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบไร้เอกส�ร (ลงทะเบยีนเฉพ�ะครัง้แรกเท่�นัน้) และส่งข้อมลูเพือ่จดัทำ�ใบขนสนิค้�ข�เข้� ผ่�นระบบ 

พิธีก�รนำ�เข้�ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ต�มช่องท�งก�รนำ�เข้� ได้แก่ ท�งอ�ก�ศ ท�งเรือ ท�งบก  

และท�งไปรษณีย์ พร้อมทั้งศึกษ�เรื่อง พิกัดศุลก�กร ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อสัตว์ และ เครื่องจักร เพื่อ

จดตัวเลข 8 หลักม�ใช้ในก�รประเมินร�ค�ก�รเสียภ�ษีอ�กรต�มกฎหม�ย

รำยกำรผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์ พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

กุนเชียงหมู 1602.10.10 30%

ไส้กรอกหมู 1602.10.10 30%

**ค้นห�พิกัดอัตร�ศุลก�กรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

 

 ทัง้นี ้ ผูป้ระกอบก�รต้องมแีบบฟอร์ม ร�ยง�นภ�ษขี�ย ร�ยง�นภ�ษซีือ้ 

และร�ยง�นสินค้�และวัตถุดิบ ของกรมสรรพ�กร เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นและ

เก็บรักษ�หลักฐ�นเพื่อใช้ในก�รยื่นเสียภ�ษี (ต�มม�ตร� 87, 87/3 แห่ง

ประมวลรัษฎ�กร)

  เมือ่เอกส�รพร้อมกส็�ม�รถดำ�เนนิก�รผลติเพือ่จำ�หน่�ยได้ แต่เนือ่งจ�ก 

‘อ�ห�ร’ เป็นสิ่งที่จะเข้�สู่ร่�งก�ย ดังนั้น คุณภ�พและคว�มปลอดภัยจึง

เป็นส่ิงสำ�คัญอันดับหนึ่ง คุณจึงต้องขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์กับสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ตรวจสอบคว�มสะอ�ดและคุณภ�พของ 

‘ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์’ ของคุณต�มพระร�ชบัญญัติอ�ห�รด้วย



 นอกจ�กนี้ คุณจะต้องมีใบอนุญ�ต

และหนังสือรับรองจ�ก ‘กรมปศุสัตว์’ 

เพร�ะผลิตภัณฑ์จ�กเน้ือสัตว์เป็นสินค้�ที่

ควบคุมก�รนำ�เข้� ขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิต 

หน่วยง�นร�ชก�รท้องถิ่นใดที่รับผิดชอบ 

และ ขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์กับสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) เมื่อ

เอกส�รได้รับก�รอนุญ�ตจ�กทุกหน่วย

ง�นอย่�งสมบูรณ์ ระบบจะทำ�ก�รปล่อย

สินค้�อัตโนมัติ คุณส�ม�รถติดต่อโรงพัก

สินค้�เพื่อออกและนำ�ของออกอ�รักข�

ศุลก�กรได ้จ�กหน ่วยง�นที่ศุลก�กร

กำ�หนดไว้

 ซึง่คณุจะต้องจดัทำ�ร�ยง�นภ�ษซีือ้ และ 

ร�ยง�นสินค้�และวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบ

ก�รยื่นเสียภ�ษีในเวล�ต่อม�ด้วย

พร้อม ‘ส่งออก’

  สิ่งแรกที่ต้องทำ�ในขั้นตอนก�รส่งออกหลังจดทะเบียน

พ�ณิชย์ มีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร และจดทะเบียน

ภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว คือ ลงทะเบียนเป็นผู้นำ�เข้�-ส่งออกต�ม

คู่มือระบบพิธีก�รศุลก�กรท�งอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกส�ร 

(เฉพ�ะครั้งแรกของก�รส่งออกหรือนำ�เข้�เท่�นั้น) และส่ง

ข้อมูลเพื่อจัดทำ�ใบขนสินค้�ข�ออก ผ่�นระบบพิธีก�รศุลก�กร

ท�งอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกส�ร พร้อมแนบหลักฐ�นต่�งๆ 

ให้ครบถ้วน

 ผู้ส่งออกต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้�ข�ออก ว่�ส่งออก

ไปช่องท�งไหน ท�งเรือ ท�งรถยนต์ ท�งอ�ก�ศ หรือท�ง

ไปรษณีย์ และควรตรวจสอบข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ของประเทศปล�ยท�งที่นำ�เข้�ไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจดำ�เนินไป

อย่�งร�บรื่น

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์นั้นจะได้รับก�รยกเว้นอ�กร

ในใบขนส่งสินค้�ข�ออกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในเรื่องก�รบรรจุ

สินค้� คุณจะต้องปรึกษ�หรือติดต่อตัวแทนออกของดูแลให้ 

ซึ่งสถ�นที่ในก�รบรรจุจะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กกรมศุลก�กร

ด้วย และก�รเป็นผู้ส่งออกนั้นคุณต้องจัดทำ�ร�ยง�นภ�ษีซื้อ 

ภ�ษีข�ย และร�ยง�นสินค้�และวัตถุดิบ ด้วย

  ยอดข�ยหรือร�ยได้ที่คุณได้

รับจ�กก�รจำ�หน่�ยทั้งในและต่�ง

ประเทศนั้น ทำ�ให้คุณจะต้องทำ�

หน้�ที่เป็นพลเมืองที่ดี โดยยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รภ�ษีพร้อมชำ�ระภ�ษีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อ

สัตว์ของคุณ ได้แก่ ภ�ษีเงินได้หัก 

ณ ที่จ่�ย ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�/

นิติบุคคล และภ�ษีมูลค่�เพิ่ม 

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีร�ยได้ก�ร

ข�ยผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์ ทั้งข�ย

ในประเทศและส่งออกต่�งประเทศ 

คุณก็มีหน้�ที่ต้องเสียภ�ษีเงินได้ต�ม

รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมด� 

หรือนิติบุคคล

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในก�ร

ผลิตสินค้� ก�รบรรจุ ก�รขนส่ง 

ฯลฯ ต้องมีก�รว่�จ้�งแรงง�นเข้�ม�

เกี่ยวข้อง กระบวนก�รด้�นภ�ษีที่

ต้องดำ�เนินก�รคือ เมื่อคุณจ่�ยเงิน

เดือน ค่�จ้�ง และสวัสดิก�รให้กับ

พนักง�น ลูกจ้�ง หรือคนง�น ต้องมี

ก�รหักภ�ษีเงินได้ ณ ที่จ่�ย ทุกครั้ง

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ห�กคุณ

ต้องซื้อ/นำ�เข้�วัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุ

ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนก�ร

ผลิต ร�ค�ที่คุณซื้อมักบวกภ�ษี

กิจกรรมภำษีประจ�ำปี...เมื่อมีรำยได้



ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
 ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจรำยย่อย
ในอีกทำงหนึ่ง 

 ตดิตำมได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“คนไทยที่ดีต้องเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

มูลค่�เพิ่มม�แล้ว เท่�กับว่�คุณเป็น

ผู้เสียภ�ษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคร�ว

ที่จะต้องข�ยผลผลิตของคุณบ้�ง 

ก�รตั้งร�ค�ข�ยอ�จมีก�รบวกภ�ษี

มูลค่�เพิ่มเข้�ไปได้ ซึ่งลูกค้�ของคุณ

จะกล�ยเป็นผู้เสียภ�ษีนี้แทน แต่ที่

สำ�คัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับภำษี

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้�ไว้เป็นหลัก

ฐ�นด้วย

 ทัง้น้ี คณุส�ม�รถย่ืนแบบแสดง 

ร�ยก�รเพือ่เสียภ�ษต่ีอกรมสรรพ�กร  

ณ สำ�นักง�นสรรพ�กรพื้นที่ส�ข�  

ในเขตท้องที่

 ซึ่งนอกจ�กก�รเสียภ�ษีให้แก่ 

ภ�ครฐัแล้ว คณุยังส�ม�รถย่ืนลดหย่อน 

ภ�ษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วน 

หนึ่งจ�กก�รเสียภ�ษีอย่�งถูกต้อง  

ตรงต�มกำ�หนดเวล�ที่กรมสรรพ�กร

กำ�หนด

 



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 3 ประกอบ ด้วย จังหวัด นครร�ชสีม� ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลร�ชธ�นี 

อำ�น�จเจริญ

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


