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อาหารฮาลาล



ภ ายใต้นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ‘อาหาร 

ฮาลาล’ ของชาวมุสลิมจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอนาคตสดใส เพราะมีผู้บริโภค

ชาวมุสลิมอยู่หลายล้านคนทั่วโลก

	 	 	 ‘เห็ดหลินจือ’	 เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถเข้ามาท�าตลาดในกลุ่มอาหาร 

ฮาลาลได้ ประกอบกบัลกัษณะพเิศษของเหด็หลินจือที่มีสรรพคุณทางยา ใช้บ�ารุงร่างกาย  

มีคุณประโยชน์หลากหลาย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ทั้งชาวมุสลิมและ 

ผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ  ดังนั้น ธุรกิจเก่ียวกับเห็ดหลินจือในกลุ่มอาหารฮาลาล จึงเป็นสิ่งที่

เอสเอ็มอีไทยไม่ควรมองข้าม

‘ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ’

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน:	สหกรณ์ นิติบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
• กรณีมีรายได้จากการขาย ‘เห็ดหลินจือแปรรูป’ มากกว่า 1.8 ล้านบาท/ป ี

• กรณีต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของกรมสรรพากร 
และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกเห็ดหลินจือ และผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ

ลงทะเบียน Paperless ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี 
(กรณีขาย ‘เห็ดหลินจือไม่แปรรูป’ ภายในประเทศ)

ลงทะเบียน Paperless

ขอใบอนุญาตน�าเข้า (อย.) ออกใบก�ากับภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ จัดท�ารายงานภาษี

ช�าระอากรขาเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

อำหำรฮำลำล



เข้ำสู่วงกำรอำหำรฮำลำลด้วย
ธุรกิจ	‘เห็ดหลินจือ’
 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับเห็ดหลินจือ 

ออกมาจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 

ผลติภณัฑ์เสรมิสุขภาพชนดิแคปซลู กาแฟส�าเรจ็รูป 

ผสมเห็ดหลินจือ แชมพูผสมเห็นหลินจือ รวมถึง

การจ�าหน่ายเห็ดหลินจือสด ซึ่งสภาพตลาดโดย

ทั่วไปนั้น เห็ดหลินจือค่อนข้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับความนิยมในวงกว้างอยู่แล้ว 

 อย่างไรก็ตาม อีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจคือ 

ตลาดอาหาร ‘ฮาลาล’ ส�าหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม 

ที่ยังมีโอกาสอีกมากมายส�าหรับผู้ประกอบการที่

จะเข้าไปท�าเงินในตลาดนี้ หากคุณอยากเริ่มต้น

ธุรกิจอาหารฮาลาลด้วยเห็ดหลินจือแล้ว ลองมาดู

แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องกันสักนิด

เรื่อง

ควรรู้

เรื่อง

ควรรู้

อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้
มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

ซ่ึงการด�าเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล ต้อง
ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและระเบียบคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
รับรองฮาลาล พ.ศ.2544 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดย
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัด

กรณท่ีีคณุต้องการจะใช้ ‘เครือ่งหมายรบัรองฮาลาล’ 
ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล จาก
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก่อน

ปรุงอำหำรฮำลำล	
‘เห็ดหลินจือ’	
 การเริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยเฉพาะการ

ค้าขาย มีก้าวแรกง่ายๆ เหมือนกันแทบทุก

ธุรกิจนั่นคือการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ว่าคุณจะเลือกด�าเนินธุรกิจรูปแบบใด เช่น การ

ประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา วิสาหกิจ

ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล แต่

ในกรณีที่คุณสนใจน�าผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ 

เข้าสู่วงการอาหารฮาลาล จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น 

อกีเลก็น้อย นัน่คอื การขออนญุาตใช้เครือ่งหมาย 

รับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทยเสียก่อน

การจดทะเบียนธุรกิจ
1.	สหกรณ์	 คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไหน ให้ไปพบ 

ผู้จัดการเพื่อขอใช้ชื่อของสหกรณ์ไปขออนุญาตผลิต
2.	วิสาหกิจชุมชน	 จดทะเบียนที่ส�านักงานเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
3.	บคุคลธรรมดา ผูม้สีญัชาตไิทยตามกฎหมายวสิาหกจิ

ชุมชน จดทะเบียนที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ/เขต
ในกรุงเทพฯ

4.	นติบุิคคล จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ากดัหรอืห้างหุน้ส่วน 
จ�ากัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.	กลุ่ม	 OTOP	 หากประสงค์จะจดทะเบียน ให้ไปที ่
ที่ว่าการอ�าเภอ หรือส�านักงานเขต

6. SMEs จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์
จังหวัด



 หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปคือ การขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 รวมถึงในกรณีที่มีรายได้จากการขายอาหาร

ฮาลาล-ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เกินกว่า 1.8 ล้าน

บาทต่อปี คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กับกรมสรรพากร 

 ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็น

ผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะ

น�าเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกเห็ดหลินจือ ก็ต้องยื่น

ขอจดทะเบียนเช่นกัน โดยเมื่อคุณจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม 

คุณมีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม

สรรพากรต่อไป

 เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นผู้ท�าและจ�าหน่ายเห็ด

หลินจือในวงการอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องแล้ว

เรื่อง

ควรรู้

เรื่อง

ควรรู้

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจอาหารฮาลาล

1.เป็นการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการจ�าหน่าย 

2.เป็นการประกอบกิจการซื้อสินค้ามาจ�าหน่าย

ซึ่งลักษณะของสินค้าดังกล่าว คือ 

 • พืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในสภาพสดหรือ รักษา
สภาพไว้มิให้เสีย

 • ส่วนต่างๆ ของสัตว์ที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษา
สภาพไว้มิให้เสีย

 • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป-การน�าพืชหรือส่วน
ต่างๆ ของสัตว์มาท�าการปรุงแต่ง แปรรูป หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยวิธีการถนอมอาหาร

แปรรูป	‘เห็ดหลินจือ’	เจำะตลำดฮำลำลเมืองไทย
 หลังจากคุณมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการผลิตเห็ดหลินจือ เป็นอาหาร 

ฮาลาลเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ หลังจากคุณปฏิบัติตามมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ และได้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

แล้ว คุณสามารถด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากเห็ดหลินจือได้เลย 

เห็ดหลินจือ เป็นของหายาก มีคุณค่า
สูงในทางสมุนไพรจีน ซึ่งสมัยโบราณเชื่อ
กันว่า เห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะ ท�าให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ชะลอความแก่ และยัง
มีสรรพคุณอีกนานัปการ เห็ดหลินจือนั้นมี
ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า 100 สายพันธุ์ 
และสายพันธุ์ที่นิยมเพราะสรรพคุณทางยาดี
ที่สุดคือ กาโนเดอร์ม่าลูซิดั่ม (Ganoderm-
alucidum) หรือสายพันธุ์สีแดง

ทั้งนี้ การจะได้เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ
ที่ดีนั้น ตัวเห็ดหลินจือเองจะต้องได้รับการ
เพาะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งในเรื่อง
ความชื้น แสงสว่าง และสารอาหารที่ได้รับ 

ส่วนขั้นตอนการแปรรูป ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส�าคัญ เพราะถือเป็นกระบวนการที่
จะสกัดสารโพลีแซคคาไรด์จากตัวเห็ดออก
มาให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ การบรรจุภัณฑ์
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต ้องให้ความสนใจ 
ไม่แพ้กัน ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ
กันความชื้นได้ดี เพราะว่าความชื้นจะท�าให้
เห็ดหลินจือขึ้นราได้ เนื่องจากเห็ดหลินจือ 
ค่อนข้างไวต่อความชื้น



 ซึ่งเมื่อมีรายได้จากการ

จ�าหน่ายสินค้าแล้ว อย่าลืมจัด

ท�ารายงานภาษีซื้อ รายงาน

ภาษีขาย รายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ (กรณีผู้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย

การลงรายการนั้นให้ลงภายใน 

3 วันท�าการนับแต่วันที่จ�าหน่าย 

เพื่อน�าไปใช ้ ในการ ย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ช�าระภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่าย 

 ทั้งนี้ เห็ดหลินจือ (สภาพ 

สด หรือแห้ง) ที่คงรักษาสภาพไว้

เพื่อไม่ให้เสีย ได้รับยกเว้นภาษี

มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)ก 

แห่งประมวลรัษฎากร แต่เห็ด

หลินจือแปรรูปบรรจุภาชนะ

จ�าหน่าย ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก)  

แห ่งประมวลรัษฎากร และ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่3)  

และค� า สั่ ง ก รมสร รพากร ท่ี  

ป.28/2535 

 ดังน้ัน หากสินค้าที่คุณ 

ขาย  (ภายในประเทศ) เป็น ‘เห็ด

หลินจือที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูป’  

คุณจะได ้ รับการยกเว ้นภาษี

มูลค่าเพิ่ม

 

ว่ำด้วยกำรน�ำเข้ำ	‘เห็ดหลินจือ’
 ทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือที่วางขายในท้องตลาด

ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งมีทั้งการน�าเข้าและผลิตในประเทศ และ

การน�าเข้าผลิตภัณฑ์ส�าเร็รรูป

 ในกรณีที่ธุรกิจของคุณต้องมีการใช้เห็ดหลินจือสายพันธุ ์

ต่างประเทศ หรือคุณต้องการน�าเข้าวัตถุดิบอื่น รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ปลูก หรือแปรรูปเห็ดหลินจือ รวม

ถึงน�าเข้าผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปมาจ�าหน่าย/ส่งออกโดยตรง คุณ

สามารถด�าเนินการได้โดยเริ่มต้นจากการลงทะเบียนในระบบ

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

กับกรมศุลกากร ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

เท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู ่ขั้นตอนการขอใบอนุญาตน�าเข้าเห็ด

หลินจือกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 ต่อมาจงึผ่านพธิกีารน�าเข้าสนิค้า โดยคณุจะต้องศกึษาพกิดั 

อัตราศุลกากรสินค้าที่คุณจะน�าเข้า ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือ  

วัตถุดิบอื่น หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ 

ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้าที่คุณต้องช�าระ 



สถิติกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก	(เห็ดหลินจือ)
ปีภำษี ยอดขำยรวม	(บำท) ยอดส่งออก	(บำท) ยอดน�ำเข้ำ	(บำท)

2555 210,909,624.02 6,827,389.00 68,737,480.00

2554 230,292,189.49 14,906,535.00 64,231,775.00

2553 198,452,241.32 13,104,180.00 62,384,344.00

2552 156.604,574.22 4,786,372.00 68,412,246.00

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

เห็ดหลินจือ 0712.39.90 40%

 ทั้งนี้ นอกจากคุณต้องรับผิดชอบช�าระอากรขาเข้าแล้ว ยังต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้า

และวัตถุดิบ และรายละเอียดสินค้าคงเหลือด้วย เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่คุณ 

ต้องช�าระต่อไป

เรื่อง

ควรรู้
ว่าด้วย...	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	กับ	สารพันเห็ด
หลินจือ
 • กรณีน� า เข ้ า เห็ดหลินจือมาผลิตแล ้ ว
จ�าหน่ายในประเทศ หรือ กรณีน�าเข้าสินค้า
ส�าเร็จรูปมาจ�าหน่ายในประเทศ อัตราภาษีมูลค่า
เพิ่ม 7%
 • กรณีน�าเข้าเห็ดหลินจือมาผลิต หรือ
ปลูก แล้วส่งออก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
 • กรณีน�าเข้าเห็ดหลินจือมาจ�าหน่าย หรือ
ปลูกเห็ดหลินจือเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีน�าเห็ดหลินจือในประเทศมาผลิต แล้ว
จ�าหน่ายในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีน�าเห็ดหลินจือในประเทศมาผลิต แล้ว
ส่งออก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%



ส่งออก	‘เห็ดหลินจือ’	สู่ตลำดฮำลำลระดับโลก

กกก
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**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘สงออก’ 

.................................................. 
 

 รายไดงอกงาม... ตองชําระภาษี 
การผลติ ‘อาหารฮาลาล-ผลิตภัณฑเหด็หลินจือ’ ออกจําหนาย ไมวาจะ ‘นําเขาวัตถดุบิมาผลติ

เพ่ือจําหนาย’ ‘ผลิตเพ่ือจําหนาย-สงออก’ หรือ ‘เปนผูสงออก’ สิ่งที่ผูประกอบการทุกคนตองทําคือ การ
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีพรอมเสียภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ดังน้ี 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ ผูประกอบการมีหนาที่
ตองเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คือ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล 

 
ลอมกรอบ6 

เรื่องควรรู 
คุณสามารถทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี เสียภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้ 

   ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดา ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
มิถุนายน ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปถัดไป    
   ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคล ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง  

1.ภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแตวันครบ 6 เดือน
ของรอบระยะเวลาบัญชี  

2.ภาษีเงินไดส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี   
 
 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการผลติ จําหนาย ‘อาหารฮาลาล-ผลติภัณฑเหด็หลนิจือ’ ตอง
มีการวาจางแรงงาน กระบวนการดานภาษีทีต่องดําเนินการในข้ันตอนน้ี คือ เม่ือคุณจายเงินเดือน คาจาง 
และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากน้ียังรวมไปถึงการใหบริการ การโฆษณา การ
ขนสง กระบวนการทั้งหมดน้ีตองมีการหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกคร้ัง โดยผูประกอบการมีหนาทีห่ัก
ภาษีและนําสงตอกรมสรรพากรภายในวันที ่7 ของเดอืนถัดจากเดอืนที่มีการจายเงินได 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม หากคุณตองซ้ือ/นําเขาวัตถุดิบ รวมทัง้วัสดอุุปกรณอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบั
กระบวนการผลติ ‘อาหารฮาลาล-ผลิตภัณฑเหด็หลินจือ’ ราคาทีคุ่ณซ้ือมักบวกภาษีมูลคาเพ่ิมมาแลว 

รำยได้งอกงำม...ต้องช�ำระภำษี
 การผลิต ‘อาหารฮาลาล-ผลิตภัณฑ์เห็ดหลิน

จือ’ ออกจ�าหน่าย ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อ

จ�าหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่ง

ออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ การยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ดังนี้

 • ภำษีเงินได้	 เมื่อมีรายได้การขายทั้งในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล

 เนื่องจากเห็ดหลินจือเป ็น

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง

ขวางในกล่มผู ้บริโภคที่รักสุขภาพ 

ประกอบกับตลาดอาหารฮาลาล

เป็นตลาดใหญ่ ด้วยจ�านวนผู้บริโภค

ชาวมุสลิมที่มีอยู ่หลายล้านคนทั่ว

โลก ดังนั้น การส่งออกเห็ดหลินจือ

ในกลุ่มอาหารฮาลาลไปท�าตลาดใน

ต่างประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ที่จะท�าเงินให้กับคุณได้ไม่น้อย 

 ซึ่ งหากคุณเป ็นผู ้ประกอบ

การผลิต และ/หรือน�าเข้าสินค้าหรือ

วัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่า 

คุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้อง

ต้นที่เก่ียวกับกรมสรรพากร และ

ผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า- 

ส ่ งออกกับกรมศุลกากรมาแล ้ว  

ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย 

 แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสิน

ค้าใดๆ คุณสามารถเริ่มธุรกิจส่ง

ออกได้โดยการลงทะเบียนขอเป็นผู้

ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless 

จากน้ันก็สามารถเข้าสู ่พิธีการส่ง

ออกสินค้าได้ แต่ที่ส�าคัญเม่ือธุรกิจ

ของคุณสร้างรายได้แล้วต้องไม่ลืม

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า

เพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษี

เงินได้ เพื่อช่วยน�ารายได้กลับมา

พัฒนาประเทศด้วย



เรื่อง

ควรรู้

คุณสามารถท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี	เสียภาษีประจ�าปี	ตามรูปแบบ
ในการจดทะเบียนดังนี้

• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง 
แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษี
ภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

• ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง 

1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 
2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี 

2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 
150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

	 •	 ภำษหีกั	ณ	ทีจ่่ำย ในกระบวน 

การผลิต จ�าหน่าย ‘อาหารฮาลาล-

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ’ ต้องมีการ

ว่าจ้างแรงงาน กระบวนการด้านภาษี 

ที่ต ้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ 

เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ

สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ

คนงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ

ให้บริการ การโฆษณา การขนส่ง 

กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดย 

ผู ้ประกอบการมีหน้าที่หักภาษีและ

น�าส่งต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 

ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่าย

เงินได้

 •  ภำษีมู ลค ่ ำ เพิ่ ม  หากคุณ 

ต้องซื้อ/น�าเข้าวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุ 

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิต ‘อาหารฮาลาล-ผลิตภัณฑ์เห็ด

หลินจือ’ ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็น

ผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น ในการตั้ง

ราคาขายสินค้า คุณอาจมีการบวก

ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ

คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่

ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี 

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก

ฐานด้วย

 และในกรณีที่ ขายสินค ้าจนมี

รายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  

(หรือผู ้ประกอบการที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ

แสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย

ค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย 

หักด้วย ภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ คุณสามารถย่ืนแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน

เขตท้องที่



“ท�ำตำม	‘หน้ำที่’	ช่วยกัน	‘เสียภำษี’	เพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของ	‘เห็ดหลินจือ	
 หากคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนและช�าระภาษี

อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากการยกเว้น/ ลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในขั้นตอนการน�าเข้าและส่งออกแล้ว หากคุณเป็นผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชน หรือเอสเอ็มอี ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน  

1.8 ล้านบาท คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากรโดยได้

รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและ

ค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า  

อีกด้วย ติดตำมได้ที่	‘คู่มือภำษีส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน’



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 9 ประกอบ ด้วย จังหวัด สงขล� พัทลุง 

ปัตต�นี นร�ธิว�ส ยะล� ตรัง สตูล

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	จดุ	

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


