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ไข่

เค็มไชยา’ ของขึ้นชื่อประจ�ำ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยความ
โดดเด่นและมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือ ไข่ฟองโต
ไข่ แ ดงมี สี แ ดงจั ด และมั น รสชาติ อ ร่ อ ยกลมกล่ อ ม และ
ไม่เค็มจัด ท�ำให้ไข่เค็มไชยามีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาด และสร้าง
มูลค่าทางการค้าถึงปีละเกือบ 10 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นการน�ำภูมิปัญญา
ด้านการถนอมอาหารมาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและชุมชนได้ไม่น้อย

หากคุณหรือชุมชนของคุณก�ำลังอยู่ในธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็น ‘ไข่เค็มไชยา’ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้ว หรืออยู่ใน
พื้นที่อื่นที่ประสบความส�ำเร็จในการผลิตและจ�ำหน่ายไข่เค็ม รวมถึงผู้มีความคิดที่จะเริ่มต้นน�ำความเชี่ยวชาญในการ
ถนอมอาหารมาผลิต ‘ไข่เค็ม’ เพื่อวางจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ แต่ยังกังวลเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางธุรกิจ รวมถึงสับสน
เรื่อง การช�ำระภาษีอย่างถูกต้อง เราขอแนะน�ำขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่ก้าวแรกดังต่อไปนี้
ผลิต

จ�ำหน่าย
ส่งออก
จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมีรายได้จากการขายไข่เค็มเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

1.8 ลานบาทตอป หรือรายไดไมเกินแตตองการเปนผูป
 ระกอบการจดทะเบียนก็สามารถยื่นขอจดทะเบียน
ไดเชนกัน) เพียงเทานีค
่มธุรกิจ ‘ไขเค็ม’ แลว
้ ุณก็กาวผานขั้นแรกของการเริ
แรกของ

• สหกรณ์
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
• นิติบุคคล
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ประกอบกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นกิจการแบบใด








แต่ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจไข่เค็มของคนไทยมักมีลักษณะเป็น





วิสาหกิจชุมชนที่เกิด
จากการรวมกลุ
ก ก่ม
กักนตัก้งแต่ 7 คนขึ้นไป
หรืออาจเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ด้วย
หลังจากจดทะเบียนประกอบกิจกการเรี
ยบร้อยแล้ว
เริ่มธุรกิจ ‘ไข่เค็ม’
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 ‘ไขเค็ม’ ทําเงิน
ำตัวผู้เสียภาษีอากร
การจะแปลงภูมิปัญญามาเป็น รายได้
โดยเริ่มเข้าสู่ ขั้นตอนต่อไปคือ การขอมีเลขประจ�ก
เมื่อจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบรอยแลวก็เริ่มเขาสูก
ระบวนการผลิตไขเค็มตามกรรมวิธีที่สืบ
./
ก
ก
ทอดกันมาของแตละครอบครัว/ท
า
ดไขเค็มที่อรอย มีคุณภาพ ออกมาวางขายในตลาด
ก
ก
ธุรกิจอย่างเต็ทมอตังถิว่นนัเพื
น้ อ่ สิใหง่ ไแรกที
ค่ ณ
ุ ควรศึกษาคือ ‘รูปแบบ รวมถึงทํจดทะเบี
 ยนภาษี
 มูลค่าเพิ
่ม
 ของกรมสรรพากร (กรณี
งินเขากระเปาใหกับเจาของธุรกิจ


จากการขายเกิ
น
กว่า 1.8 ล้
านบาทต่
อปี หรือ
การประกอบกิจการ’
ซึ่งไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ขอเพียงคุณ ที่คุณมีรายได้





ตัวอยางมาตรฐาน ‘ไขเค็มไชยา’
ทราบว่าธุรกิจไข่เค็มของคุณนั้นจะมีลักษณะเป็นธุรกิจ รายได้ไม่เกินแต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนก็
ที่ด�ำเนินการแบบใดบ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นกัน) เพียงเท่านี้คุณก็ก้าว
ผ่านขั้นแรกของการเริ่มธุรกิจ ‘ไข่เค็ม’ แล้ว
• การประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา
 ‘ไขเค็ม’ ทําเงิน
• วิสาหกิจชุมชน
เมื่อจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบรอยแลวก็เริ่มเขาสูก
 ระบวนการผลิตไขเค็มตามกรรมวิธีที่สืบ
ก กกก

 นิติบุคคล
ยนประกอบกิจการ ซึ่งขึ้นอยูก
เมื่อทราบแนชด
ั แลวก็ถึงเวลาทีค
่ ุณตองไปจดทะเบี
งไป
 ับวาคุณจะเปน
กิจการแบบใด แตสว นใหญแลวธุรกิจไขเค็มของคนไทยมักมีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชนที
ชน เ่ กิดจากการ
รวมกลุมกันตั้งแต 7 คนขึ้นไป หรืออาจเปนธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ดวย
หลังจากจดทะเบียนประกอบ
ประกอบกิจการเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ การขอมี
ขอมีเลขประจําตัวผูเสีย
กรณีที่คุณมีรายไดจากการขายเกินกวา
 ภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากร (กรณี
1.8 ลานบาทตอป หรือรายไดไมเกินแตตองการเปนผูป
 ระกอบการจดทะเบียนก็สามารถยื่นขอจดทะเบียน
ไดเชนกัน) เพียงเทานีค
่มธุรกิจ ‘ไขเค็ม’ แลว
้ ุณก็กาวผานขั้นแรกของการเริ
แรกของ
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ทอดกันมาของแตละครอบครัว/ท
ทองถิ่น เพือ
่ ใหไดไขเค็มที่อรอย มีคุณภาพ ออกมาวางขายในตลาด ทํา
เงินเขากระเปาใหกับเจาของธุรกิจ
ตัวอยางมาตรฐาน ‘ไขเค็มไชยา’

‘ไข่เค็ม’ ท�ำเงิน

เมื่ อ จดทะเบี ย นประกอบกิ จ การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ เริ่ ม
เข้ ้นาตอน
สู ่ ก ระบวนการผลิ
ต ไข่จสํเาค็คัมญทีตามกรรมวิ
น มา่มเติม
เ่ จาของธุรกิจอยธาี ท
งคุี่ ส
ณื บ
ตอทอดกั
งดําเนินการเพิ
ซึ่งในขั
‘ไขเค็ม’ ทําเงินนี้ มีภารกิ
คือ การจัดทํารายงานภาษีซื
ซ้อ
ื รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ และรายงานแสดงรายได
รายงานแสดงรายไดและ
ของแต่ละครอบครัว/ท้องถิ่น เพื่อให้ได้ไข่เค็มที่อร่อย มีคุณภาพ
ออกมาวางขายในตลาด ท�ำเงินเข้ากระเป๋าให้กับเจ้าของธุรกิจ

เติม

ให้เต็ม

ซึ่งในขั้นตอน ‘ไขเค็ม’ ทําเงินนี้ มีภารกิจสําคัญทีเ่ จาของธุรกิจอยางคุณตองดําเนินการเพิ่มเติม
คือ การจัดทํารายงานภาษีซื
ซ้อ
ื รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ และรายงานแสดงรายได
รายงานแสดงรายไดและ

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขาย
ไข่เค็ม คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการผลิต
สินค้า การบรรจุ การขนส่ง ฯลฯ ต้อง
มี ก ารว่ า จ้ า งแรงงานเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
กระบวนการด้ า นภาษี ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การ
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
ราคาขายอาจมี ก ารบวกภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
เข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้
เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง
ออกใบก�ำกับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้า
ไว้เป็นหลักฐานด้วย

เติม

ให้เต็ม
ซึ่งในขั้นตอน ‘ไข่เค็ม’ ท�ำเงินนี้ มีภารกิจส�ำคัญที่
เจ้าของธุรกิจอย่างคุณต้องด�ำเนินการเพิ่มเติมคือ การจัดท�ำ
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
และรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย โดยการลงรายการนั้น
ให้ลงภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่จ�ำหน่าย เพื่อใช้ส�ำหรับ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการช�ำระภาษีเงินได้ ภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อ
กรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่
ซึง่ นอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถ
ยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจาก
การเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนดเวลาทีก่ รมสรรพากร
ก�ำหนด

ว่าด้วยการ ‘ยกเว้น’ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณี คุ ณ ประกอบธุ ร กิ จ ไข่ เ ค็ ม ในรู ป แบบ
ของ ‘สหกรณ์’ ซึ่งจ�ำหน่ายไข่เค็มดิบ พอกด้วย
ดินผสมเกลือ ซึ่งอยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้
เพื่อไม่ให้เสีย เพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง โดย
บรรจุ ใ นถุ ง พลาสติ ก และใส่ ก ล่ อ งกระดาษผู ก
ด้วยเชือกฟาง ซึ่งเมื่อเปิดยังคงสภาพในรูปรอย
เดิมอยู่...
คุ ณ จะได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับข้อ 2 (3) ของค�ำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.29/2535ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2535
**(หนังสือเลขที่ กค 0706/พ./10667 วันที่ 6 ธันวาคม
2545 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ�ำหน่ายไข่เค็ม)

เติม

ให้เต็ม
กรณีเกิดการน�ำเข้า
ไข่เค็มนั้นเป็นอาหารที่ท�ำง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และมักเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ท�ำให้
โดยปกติแล้ววัตถุดิบในการผลิตไข่เค็มจึงหาได้ภายในประเทศ
แต่หากคุณคิดจะน�ำเข้าวัตถุดิบบางชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ‘ไข่เค็ม’ ของคุณ เช่น
ไข่เป็ดดิบ เกลือ ดิน หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ก็สามารถท�ำได้ เพียงแต่คุณต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
(จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว) ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless และเข้าสู่
พิธีการน�ำเข้า โดยต้องศึกษาพิกัดศุลกากรของสินค้าที่จะน�ำเข้าให้ดีเพราะต้องน�ำมาค�ำนวณภาษีที่คุณต้องจ่าย
ก่อนน�ำสินค้าเข้าประเทศ
รายการ
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
ไข่เค็ม
0407.90.20
27%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

รวมทั้งคุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปด้วย

‘ไข่เค็ม’ จากครัวไทยสู่ครัวโลก
ในปัจจุบนั อาหารไทยไม่ได้จำ� กัด
อยู่เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้น แต่
เรายั ง มี ศั ก ยภาพที่ จ ะส่ ง อาหารไทย
ออกไปให้ชาวต่างชาติได้ลองลิ้มชิมรส
จนเป็นที่ถูกปากหลายรายการ
ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณ
จะส่งออก ‘ไข่เค็ม’ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ในครั ว ไทย ออกไปสู ่ ค รั ว โลก เพื่ อ
ดึงเม็ดเงินกลับเข้าประเทศ โดยคุณ
สามารถเริ่ ม ต้ น ขั้ น ตอนการส่ ง ออก
ง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนขอเป็นผู้
ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless
(ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) ก็สามารถ
เข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ‘ไข่เค็ม’

หากคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนและช�ำระ
ภาษีอย่างถูกต้อง คุณก็มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ซึ่งในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีราย
ได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs
โดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง
และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และในกรณีที่คุณ
ส่งออกไข่เค็มไปท�ำตลาดในต่างประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับ
การชดเชยค่าภาษีอากรอีกด้วย

แต่ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ คุ ณ ต้ อ งเป็ น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งผ่านการ
จดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มาแล้ ว
และต้องไม่ลืมจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและ
วัตถุดิบ พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ด้วย

เติม

ให้เต็ม
อัตราชดเชยค่าภาษีในการส่งออก “ไข่เค็ม”
ผูส้ ง่ ออกไข่เค็มจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร โดยได้รับอัตราชดเชยค่าภาษีอยู่ที่
ร้อยละ 0.01 ของราคาส่งออก ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร
สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ผ ลิ ต ในราชอาณาจั ก รที่
อ 2/25555 เรื่อง ก�ำหนดอัตราเงินชดเชย
ค่าภาษีอากร

“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 8 ประกอบด้วย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระนอง
นครศรีธรรมราช

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

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

