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ไข่เค็มไชยา’ ของขึ้นชื่อประจ�า จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยความ 

โดดเด่นและมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือ ไข่ฟองโต  

ไข่แดงมีสีแดงจัดและมัน รสชาติอร่อยกลมกล่อม และ 

ไม่เค็มจัด ท�าให้ไข่เค็มไชยามีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาด และสร้าง

มูลค่าทางการค้าถึงปีละเกือบ 10 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นการน�าภูมิปัญญา

ด้านการถนอมอาหารมาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและชุมชนได้ไม่น้อย

ไข่เค็ม

ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมีรายได้จากการขายไข่เค็มเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)

ออกใบก�ากับภาษี  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

จัดท�ารายงานภาษี  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

 หากคุณหรือชุมชนของคุณก�าลังอยู่ในธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็น ‘ไข่เค็มไชยา’ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้ว หรืออยู่ใน

พ้ืนที่อื่นที่ประสบความส�าเร็จในการผลิตและจ�าหน่ายไข่เค็ม รวมถึงผู้มีความคิดที่จะเริ่มต้นน�าความเชี่ยวชาญในการ 

ถนอมอาหารมาผลิต ‘ไข่เค็ม’ เพื่อวางจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ แต่ยังกังวลเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางธุรกิจ รวมถึงสับสน 

เรื่อง การช�าระภาษีอย่างถูกต้อง เราขอแนะน�าขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่ก้าวแรกดังต่อไปนี้   



เติม

ให้เต็ม

เริ่มธุรกิจ ‘ไข่เค็ม’
 การจะแปลงภูมิปัญญามาเป็นรายได้โดยเริ่มเข้าสู่ 

ธรุกจิอย่างเตม็ตวันัน้ สิง่แรกทีค่ณุควรศกึษาคอื ‘รปูแบบ 

การประกอบกิจการ’ ซึ่งไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ขอเพียงคุณ

ทราบว่าธุรกิจไข่เค็มของคุณนั้นจะมีลักษณะเป็นธุรกิจ 

ที่ด�าเนินการแบบใดบ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ 

 • การประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา 

 • วิสาหกิจชุมชน 

 นิติบุคคล  
เม่ือทราบแนชดัแลวก็ถึงเวลาทีคุ่ณตองไป

กิจการแบบใด แตสวนใหญแลวธุรกิจไขเค็มของคนไทยมักมีลักษณะเปน
รวมกลุมกันตั้งแต 7 คนข้ึนไป หรืออาจเปนธุรกิจที่

หลังจากจดทะเบียนประกอบ
ภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
1.8 ลานบาทตอป หรือรายไดไมเกินแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียนก็สามารถย่ืนขอจดทะเบียน
ไดเชนกัน) เพียงเทาน้ีคุณกก็าวผานข้ันแรกของ
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 ‘ไขเค็ม’ ทําเงิน 
 เม่ือจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบรอยแลว
ทอดกันมาของแตละครอบครัว/ทองถิ่น เพ่ือใหไดไขเค็มที่อรอย
เงินเขากระเปาใหกับเจาของธุรกิจ
 

ซ่ึงในข้ันตอน ‘ไขเค็ม’ ทําเงินน้ี มีภารกิจสาํคญัทีเ่จาของธุรกิจ
คือ การจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษี

เม่ือทราบแนชดัแลวก็ถึงเวลาทีคุ่ณตองไปจดทะเบียนประกอบกิจการ ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุณจะเปน
กิจการแบบใด แตสวนใหญแลวธุรกิจไขเค็มของคนไทยมักมีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน

หรืออาจเปนธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ดวย   
ประกอบกิจการเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปคอื การขอมีเลขประจําตวัผูเสีย

จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากร (กรณีที่คุณมีรายไดจากการขายเกินกวา 
ลานบาทตอป หรือรายไดไมเกินแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียนก็สามารถย่ืนขอจดทะเบียน

เพียงเทาน้ีคุณกก็าวผานข้ันแรกของการเร่ิมธุรกิจ ‘ไขเค็ม’ แลว 
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เม่ือจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบรอยแลวก็เร่ิมเขาสูกระบวนการผลิตไขเค็มตามกรรมวิธีที่สืบ
ทองถิ่น เพ่ือใหไดไขเค็มที่อรอย มีคุณภาพ ออกมาวางขายในตลาด

ใหกับเจาของธุรกิจ 

ตัวอยางมาตรฐาน ‘ไขเค็มไชยา’ 
 

ทําเงินน้ี มีภารกิจสาํคญัทีเ่จาของธุรกิจอยางคุณตองดาํเนินการเพ่ิมเติม
ซ้ือ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวตัถดุิบ และรายงานแสดงรายไดและ

ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุณจะเปน
วิสาหกิจชุมชนทีเ่กดิจากการ

ขอมีเลขประจําตวัผูเสีย
กรณีที่คุณมีรายไดจากการขายเกินกวา 

ลานบาทตอป หรือรายไดไมเกินแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียนก็สามารถย่ืนขอจดทะเบียน
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ก็เร่ิมเขาสูกระบวนการผลิตไขเค็มตามกรรมวิธีที่สืบ
ออกมาวางขายในตลาด ทาํ

 
ตองดาํเนินการเพ่ิมเติม

รายงานแสดงรายไดและ
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ก็เร่ิมเขาสูกระบวนการผลิตไขเค็มตามกรรมวิธีที่สืบ
ออกมาวางขายในตลาด ทาํ

 
ตองดาํเนินการเพ่ิมเติม

รายงานแสดงรายไดและ

‘ไข่เค็ม’ ท�ำเงิน
 เมื่อจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบร ้อยแล้วก็เริ่ม

เข ้าสู ่กระบวนการผลิตไข่เค็มตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมา 

ของแต่ละครอบครัว/ท้องถิ่น เพื่อให้ได้ไข่เค็มที่อร่อย มีคุณภาพ  

ออกมาวางขายในตลาด ท�าเงินเข้ากระเป๋าให้กับเจ้าของธุรกิจ

 • สหกรณ์ 

 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 • นิติบุคคล 

 เมือ่ทราบแน่ชดัแล้วกถ็งึเวลาทีค่ณุต้องไปจดทะเบยีน

ประกอบกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นกิจการแบบใด 

แต่ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจไข่เค็มของคนไทยมักมีลักษณะเป็น

วิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป 

หรืออาจเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ด้วย  

 หลังจากจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนต่อไปคือ การขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร (กรณี

ที่คุณมีรายได้จากการขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือ

รายได้ไม่เกินแต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนก็

สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นกัน) เพียงเท่านี้คุณก็ก้าว

ผ่านขั้นแรกของการเริ่มธุรกิจ ‘ไข่เค็ม’ แล้ว

	 •	ภาษีเงินได้	 เมื่อมีรายได้การขาย
ไข่เค็ม	 คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
ตามรูปแบบธุรกิจ	 คือ	 บุคคลธรรมดา	
หรือนิติบุคคล

	 •	ภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ในการผลิต
สินค้า	 การบรรจุ	 การขนส่ง	 ฯลฯ	 ต้อง
มีการว ่าจ ้างแรงงานเข ้ามาเกี่ยวข ้อง	
กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการ
คือ	 เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 และ
สวัสดิการให้กับพนักงาน	ลูกจ้าง	หรือคน
งาน	 ต้องมีการหักภาษีเงินได้	 ณ	 ที่จ่าย	
ทุกครั้ง

	 •	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 หากคุณต้องซื้อ
วัตถุดิบ	 รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่เกี่ยว
กับกระบวนการผลิต	 ราคาที่คุณซื้อมัก
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว	 เท่ากับว่าคุณ
เป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้	 และเมื่อถึงคราว
ที่จะต้องขายผลผลิตของคุณบ้าง	 การตั้ง
ราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
เข้าไปได้	 ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้
เสียภาษีนี้แทน	 แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง
ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้า
ไว้เป็นหลักฐานด้วย



 ซึ่งในขั้นตอน ‘ไข่เค็ม’ ท�าเงินน้ี มีภารกิจส�าคัญที่

เจ้าของธุรกิจอย่างคุณต้องด�าเนินการเพิ่มเติมคือ การจัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

และรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย โดยการลงรายการนั้น

ให้ลงภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่จ�าหน่าย เพื่อใช้ส�าหรับ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการช�าระภาษีเงินได้ ภาษีเงิน

ได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อ

กรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ 

 ซึง่นอกจากการเสยีภาษใีห้แก่ภาครฐัแล้ว คณุยงัสามารถ

ยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจาก 

การเสยีภาษอีย่างถกูต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาทีก่รมสรรพากร 

ก�าหนด

เติม

ให้เต็ม

เติม

ให้เต็ม

กรณีเกิดการน�าเข้า
	 ไข่เค็มนั้นเป็นอาหารที่ท�าง่าย	 ขั้นตอนไม่ซับซ้อน	 และมักเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น	 ท�าให้ 
โดยปกติแล้ววัตถุดิบในการผลิตไข่เค็มจึงหาได้ภายในประเทศ
	 แต่หากคุณคิดจะน�าเข้าวัตถุดิบบางชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า	 ‘ไข่เค็ม’	 ของคุณ	 เช่น	 
ไข่เป็ดดิบ	 เกลือ	 ดิน	 หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 ก็สามารถท�าได้	 เพียงแต่คุณต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน	 
(จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว)	 ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ	 Paperless	 และเข้าสู่
พิธีการน�าเข้า	 โดยต้องศึกษาพิกัดศุลกากรของสินค้าที่จะน�าเข้าให้ดีเพราะต้องน�ามาค�านวณภาษีที่คุณต้องจ่าย
ก่อนน�าสินค้าเข้าประเทศ

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ไข่เค็ม 0407.90.20 27%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

	 รวมทั้งคุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ	 และรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปด้วย

ว่าด้วยการ	‘ยกเว้น’	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 กรณีคุณประกอบธุรกิจไข่เค็มในรูปแบบ
ของ	 ‘สหกรณ์’	 ซึ่งจ�าหน่ายไข่เค็มดิบ	 พอกด้วย
ดินผสมเกลือ	 ซึ่งอยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้
เพื่อไม่ให้เสีย	 เพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง	 โดย
บรรจุในถุงพลาสติกและใส่กล่องกระดาษผูก
ด้วยเชือกฟาง	 ซึ่งเมื่อเปิดยังคงสภาพในรูปรอย
เดิมอยู่...

	 คุณจะได ้รับการยกเว ้นภาษีมูลค ่าเพิ่ม 
ตามมาตรา	 81(1)(ข)	 แห่งประมวลรัษฎากร	
ประกอบกับข้อ	 2	 (3)	 ของค�าสั่งกรมสรรพากร	
ที่	ป.29/2535ฯ	ลงวันที่	29	กรกฎาคม	2535	

**(หนงัสอืเลขที	่กค	0706/พ./10667	วนัที	่6	ธนัวาคม	
2545	เรื่อง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	กรณีจ�าหน่ายไข่เค็ม)



 ในปัจจบุนัอาหารไทยไม่ได้จ�ากดั

อยู่เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้น แต่

เรายังมีศักยภาพที่จะส่งอาหารไทย

ออกไปให้ชาวต่างชาติได้ลองลิ้มชิมรส

จนเป็นที่ถูกปากหลายรายการ 

 ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณ

จะส่งออก ‘ไข่เค็ม’ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ในครัวไทย ออกไปสู ่ครัวโลก เพื่อ

ดึงเม็ดเงินกลับเข้าประเทศ โดยคุณ

สามารถเริ่มต้นขั้นตอนการส่งออก

ง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนขอเป็นผู้

ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless 

(ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) ก็สามารถ

เข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย 

 แต ่ที่ ส� าคัญคือคุณต ้องเป ็น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งผ่านการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว 

และต้องไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ 

รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ด้วย

“คนไทยที่ดีต้องเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของ ‘ไข่เค็ม’ 
 หากคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนและช�าระ

ภาษีอย่างถูกต้อง คุณก็มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี ซึ่งในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีราย

ได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

 นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

โดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง 

และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และในกรณีที่คุณ

ส่งออกไข่เค็มไปท�าตลาดในต่างประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับ

การชดเชยค่าภาษีอากรอีกด้วย 

อตัราชดเชยค่าภาษใีนการส่งออก	“ไข่เคม็”

	 ผู้ส่งออกไข่เคม็จะได้รบัสิทธปิระโยชน์ทาง 
ศุลกากร	 โดยได้รับอัตราชดเชยค่าภาษีอยู่ที่ 
ร้อยละ	0.01	ของราคาส่งออก	ตามประกาศ 
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร 
สินค ้าส ่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรที	่ 
อ	 2/25555	 เรื่อง	 ก�าหนดอัตราเงินชดเชย 
ค่าภาษีอากร

‘ไข่เค็ม’ จำกครัวไทยสู่ครัวโลก

เติม

ให้เต็ม



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 8 ประกอบ ด้วย จังหวัด สุร�ษฎร์ธ�นี 

กระบี่ ภูเก็ต พังง� ชุมพร ระนอง 

นครศรีธรรมร�ช

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


