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เครื่องประดับเงิน

เ

ครือ่ งประดับเงิน เป็นอีกหนึง่ ภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีส่ บื ทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นงาน
ศิลปะทีท่ รงคุณค่าซึง่ ต้องใช้ความช�ำนาญและความอดทนในการสร้างสรรค์
ลวดลายอ่อนช้อยลงในโลหะเงิน จนกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการทั้ง
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะท�ำรายได้ให้กับคุณไม่
น้อยเลยทีเดียว

น�ำเข้า

ผลิตและจ�ำหน่าย

ส่งออก

จดทะเบียน: นิติบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
ลงทะเบียน Paperless

ออกใบก�ำกับภาษี

ลงทะเบียน Paperless

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า

จัดท�ำรายงานภาษี

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นขอยกเว้นภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

(กรณีน�ำเข้าเงินที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปพรรณ)

จัดท�ำรายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ำรายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรื่องประดับ

ความรู้

‘เครื่องประดับเงิน’ ภูมิปัญญา
ไทยทรงคุณค่า... สร้างรายได้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความงดงาม
อ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึง
วัฒนธรรมของเครือ่ งประดับเงิน และมีเป้าหมาย
จะก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจนี้ เราขอแนะน�ำให้
คุณ ลองศึ ก ษาแนวทางท� ำธุร กิจ เบื้อ งต้น ที่จ ะ
ท�ำให้คุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศด้วยการช� ำระ
ภาษีอย่างง่ายๆ

?

เครื่องประดับเงิน ถือเป็นเครื่องประดับอีก
ประเภทหนึ่งที่ก้าวผ่านยุคสมัยและมีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการท�ำเครื่องเงินจากรุ่นสู่รุ่น ลวดลาย
เก่าแก่โบราณยังคงถูกรักษาไว้ได้อย่างดีจากงาน
หัตถกรรมที่ต้องใช้ ‘ความอดทน’ ควบคู่กับ ‘ฝีมือ’
‘เงิน’ เป็นโลหะสีขาว มีลักษณะแข็ง สามารถ
ตีแผ่เป็นแผ่นหนาบาง หรือเปลี่ยนรูปทรง และ
หลอมละลายให้อ่อนตัวได้
เงิน 100% คือ โลหะเงินล้วน ไม่ผสมกับโลหะ
อื่นใด มีความอ่อนตัวสูง
เงิน 90% คือ เงินผสมโลหะอื่น มีความแข็ง
กว่ า เงิ น 100% นิ ย มใช้ ท� ำ เครื่ อ งประดั บ หรื อ
ภาชนะใส่ของที่ต้องการ

เริ่มผลิต ‘เครื่องประดับเงิน’ ไม่ใช่เรื่องยาก
แม้ว่าการประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาสักชิ้นจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สำ� หรับการเริ่มต้นธุรกิจนั้น คุณสามารถท�ำได้
ไม่ยาก เพียงแค่เริ่มจากการจดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบของการด�ำเนินกิจการ เช่น เป็นกิจการที่ดำ� เนินการ
โดยบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน
การจดทะเบียนธุรกิจ
• บุคคลธรรมดา

จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด

• นิติบุคคล

จดทะเบียนได้ที่ ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• วิสาหกิจชุมชน

จดทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด

• สหกรณ์

จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด

• SMEs

จดทะเบียนได้ที่ ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

จากนั้นยื่นขอมีเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มนี้จะกระท�ำในกรณีที่คุณมีราย
ได้จากการขายเครื่องประดับเงินเกิน
กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่หากราย

ภาษีนําเขา

ภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย

กรมศุลกากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม

กรมสรรพากร

ภาษีเงินได

การดําเนินธุรกิจ

ได้จากยอดขายของคุณไม่เกินนี้ คุณ
ก็สามารถยื่นจดทะเบียนเพื่อขอเป็น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ในกรณีทคี่ ณ
ุ ต้องการ
หรื อ คาดการณ์ ว ่ า จะมี ก ารน� ำ เข้ า ส่งออกสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
เครื่องประดับเงินของคุณแล้วละก็

นําเขาเครื่องประดับเงิน-จําหนายใน
ประเทศ









-

นําเขาเครื่องประดับเงิน-สงออก









-

ผลิตเครื่องประดับเงิน-จําหนายใน
ประเทศ







-

-

ผลิตเครื่องประดับเงิน-สงออก







-

-

นําเขาวัตถุดิบ-ผลิตเครื่องประดับเงินจําหนายในประเทศ







ยกเวน

-

นําเขาวัตถุดิบ-ผลิตเครื่องประดับเงินสงออก







ยกเวน

-

คุ ณ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งจดทะเบี ย นภาษี
มูลค่าเพิ่ม โดยผู้ที่จดทะเบียนภาษี
มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ว ่ า ในจุ ด ประสงค์ ใ ด
จะต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานภาษี เ พื่ อ ใช้
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
ด้วย

เมื่ อ คุ ณ ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอน
ของกรมสรรพากรเรียบร้อย และมีทีม
ช่างผูช้ ำ� นาญพร้อมด้วยอุปกรณ์เครือ่ งมือ
และวัตถุดิบ ก็ถึงเวลาฝากฝีมือไว้ในการ
รังสรรค์ให้โลหะเงินมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ก่อนที่จะน�ำไปอวดสายตาผู้บริโภค

เมื่อคุณดําเนินการตามขั้นตอนของกรมสรรพากรเรียบรอย และมีทีมชางผูช
 าํ นาญพรอมดวย
อุปกรณเครื่องมือและวัตถุดบ
ิ ก็ถึงเวลาที่ชา งฝมือจะไดฝากฝมอ
ื ไวในการรังสรรคใหโลหะเงินมีคุณคา
มากยิ่งขึ้น กอนที่จะนําไปอวดสายตาผูบริโภค ซึ่งเมื่อภูมป
ิ ญญาเชิงชางแปรเปลี่ยนกลับมาเปนเม็ดเงิน
แลว
ลอมกรอบ2

?

คําศัพท...ประดับความรู
‘การหุม’ หมายถึง การตีหรือรีดเงินเปนแผนบางๆ แลวนํามาหุมหรือคลุม แลวจึงเขาสู กระบวนการหลอ
‘หลอ’ หมายถึง การทําแมพิมพ แลวนําโลหะเงินที่หลอมละลายเทลงในแมพิมพใหเปนรูปและลวดลาย
ตามแมพิมพนั้น แลวคอยดุน
‘ดุน’ หมายถึง การตีหรือรีดแผนเงินใหเปนแผนบางๆ แลวใชเครื่องมือกดบนผิวหนาโลหะใหเกิดเปนรอย
ลวดลาย เรียกวา ลายดุน หรือรูปดุน ดุนเสร็จก็ตองนํามาแกะลาย
‘แกะลาย’ หมายถึง การทําลวดลายโดยใชวัตถุมีคม เชน สิ่ว แกะใหเกิดเปนลวดลาย แลว นํามากะไหล
‘กะไหล’ หมายถึง การเคลือบสิ่งที่เปนโลหะดวยเงินหรือทอง โดยการหลอมละลายใหโลหะเงินหรือทอง
เหลว แลวนําไปทาหรือเคลือบใหติดบนโลหะอื่น เสร็จแลวก็เขาสูการคร่ํา
‘การคร่ํา’ หมายถึง การเอาเงินฝงเปนลวดลายในโลหะ เทคนิคการคร่ํามีทั้งโลหะที่เปนเงินและทองคํา
เรียกวา คร่ําเงิน และคร่ําทอง นิยมทํากับภาชนะมีคม

‘หล่อ’ หมายถึง การท�ำแม่พมิ พ์ แล้ว
น� ำ โลหะเงิ น ที่ ห ลอมละลายเทลงใน
แม่ พิ ม พ์ ใ ห้ เ ป็ น รู ป และลวดลายตาม
แม่พิมพ์นั้น แล้วค่อยดุน
‘ดุน’ หมายถึง การตีหรือรีดแผ่นเงิน
ให้ดเงิเป็นแล
นแผ่
นบางๆ
วกใช้ระบวนการทาง
เครื่องมือกดบน
ซึ่งเมื่อภูมิปญ
 ญาเชิงชางแปรเปลี่ยนกลับมาเปนเม็
ว ในขั
้นตอนนีแล้
ค
้ ุณมี
ภาษีที่ตอ
 งดําเนินการ ไดแก การจัดทํารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดบ
ิ และ
า่ยโลหะให้
กิปดระกอบการจด
เป็ น รอยลวดลาย
แบบรายงานการจัดทําคํารองขอคืนภาษีมล
ู คาเพิม
่ สําหรับผิ
นักวทหน้
องเที
ว (กรณีเปนเผู
ทะเบี
เพิ่ม) เพือ
่ ประกอบการยื
่นแบบแสดงรายการภาษี
มล
ู คาเพิ่ม และยังตองยื่นแบบแสดง
ค�ยำนภาษี
ศัพมท์ูลค.า..ประดั
บั ความรู
้
เรียกว่
รายการภาษีเงินได ภาษีเงินไดหก
ณ ที่จาย กับกรมสรรพากรด
วย า ลายดุน หรือรูปดุน ดุนเสร็จ
‘การหุ้ม’ หมายถึง การตีหรือรีด ก็ต้องน�ำมาแกะลาย
เงินเป็นแผ่นบางๆ แล้วน�ำมาหุ้มหรือ
‘แกะลาย’ หมายถึง การท�ำลวดลาย
คลุม แล้วจึงเข้าสู่ กระบวนการหล่อ
โดยใช้วัตถุมีคม เช่น สิ่ว แกะให้เกิดเป็น

เรื่องประดับ

ความรู้

ลวดลาย แล้ว น�ำมากะไหล่
‘กะไหล่’ หมายถึง การเคลือบสิ่ง
ที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยการ
หลอมละลายให้โลหะเงินหรือทองเหลว
แล้วน�ำไปทาหรือเคลือบให้ตดิ บนโลหะอืน่
เสร็จแล้วก็เข้าสู่การคร�่ำ
‘การคร�่ำ’ หมายถึง การเอาเงินฝัง
เป็นลวดลายในโลหะ เทคนิคการคร�่ำ
มีทั้งโลหะที่เป็นเงินและทองค�ำ เรียกว่า
คร�่ ำ เงิ น และคร�่ ำ ทอง นิ ย มท� ำ กั บ
ภาชนะมีคม

?

ซึ่งเมื่อภูมิปัญญาเชิงช่างแปรเปลี่ยนกลับมา
เรื่องประดับ
เป็ น เม็ ดเงิ น แล้ ว ในขั้นตอนนี้คุณมีก ระบวนการ
ทางภาษีที่ต้องด�ำเนินการ ได้แก่ การจัดท�ำรายงาน
ภาษี ซื้ อ รายงานภาษี ข าย รายงานสิ น ค้ า และ
วั ต ถุ ดิ บ และแบบรายงานการจั ด ท� ำ ค� ำ ร้ อ งขอ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูล ค่า เพิ่ม) เพื่ อ
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขาย
เรื่องประดับความรู
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่ม
เครื่องประดับเงิน คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงิน
ยวของกับรายไดของคุณ
และยังต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษี
ได้ตปามรู
 ภาษีเงินได เมื่อมีรายไดจากการขายเครื่องประดับเงิน คุณก็มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามรู
แบบปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ
บุคคลธรรมดา หรื
เงิอนนิได้ติบหุคักคลณ ที่จ่าย กับกรมสรรพากรด้วย
นิติบุคคล

ความรู้

3

 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการสรางสรรคเครื่องประดับเงิน คุณตองมีการวาจางแรงงาน ชางฝมือ
วของ เรื่องของภาษีที่ตองดําเนินการคือ เมื่อคุณจายเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการใหกับพนักงาน
อคนงาน ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกครั้ง
 ภาษีมูลคาเพิ่ม หากคุณตองซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
ดับเงิน ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลคาเพิ่มมาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษีในสวนนี้ และเมื่อถึงคราว
ายเครื่องประดับเงินแสนสวยของคุณบาง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพิ่มเขาไปได ซึ่ง
คุณจะกลายเปนผูเสียภาษีนี้แทน แตที่สําคัญคือคุณตองออกใบกํากับภาษีหรือบิลเงินสดใหลูกคาไวเปน
วย

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการ
สร้างสรรค์เครื่องประดับเงิน คุณต้องมีการว่าจ้าง
แรงงาน ช่างฝีมือ เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษี
ที่ต้องด�ำเนินการคือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน
ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
ทั้งนี้ คุณต้องท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษี
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ
ประจ�ำปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้
ทั้งนี้ คุณตองทําหนาทีเ่ ปนพลเมืองทีด
่ ี เสียภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบีย
นดังนี้ง้ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
รวมทั
• ผู้ประกอบการที
่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบ
 ผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา ยื่นแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษี
น ่องประดับเงิน ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษี
ผลิเดืตอเครื
ช�
ำ
ระภาษี
ป
ล
ี
ะ
2
ครั
ง
้
แสดงรายการภาษี
เ
ดื
อ
นมกราคมมิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน
าคม-ธันวาคม
ยื่นแบบ
เสียภาษี
นมีนาคมป
มิถุนายน
ยื่นภ.ง.ด.90
แบบ ภ.ง.ด.94
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ภาษีภอายในเดื
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ยายน
ส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายเครื่องประดับ
 ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล ยื่นแบบชําระภาษีปล
ะ 2 ครั้ง
ในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือ นมกราคม-ธั
นวาคม
.ภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับเงิ
แตนวแสนสวยของคุ
ันครบ
ณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมี
ยื่นแบบญภ.ง.ด.90
เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
องรอบระยะเวลาบั
ชี
การบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณ
.ภาษีเงินไดสิ้นรอบระยะเวลาบั
ญชี ยื่นแบบ
ภายในำ150
วัน
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ต้องออกใบก�
ดยคุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื
้นที่ ำ กั บ ภาษี ห รื อ บิ ล เงิ น สดให้ ลู ก ค้ า ไว้
เงินได้ว้ คClick
รึ่งรอบระยะเวลาบั
ญชี ยื่นแบบ
ขตทองที		
่ หรืองายๆ1.เพีภาษี
ยงปลายนิ
(ฝง Link
เป็นหลักฐานด้วย

server.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01)
ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน
ซึ่งนอกจากการเสียภาษีใหแกภาครัฐแลว คุณยังสามารถยื่นลดหยอนภาษีไดอีกดวย ถือเปน
ของรอบระยะเวลาบั
ชีอง ตรงตามกําหนดเวลาที่กรมสรรพากรกําหนด
สวนหนึ่งจากการเสี
ยภาษีอยางถูญ
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		 2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี
โดยคุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใน
เขตท้องที่
ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยัง
สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์
ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนด
เวลาที่กรมสรรพากรก�ำหนด

แตกต่างด้วย ‘การน�ำเข้า’
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ เงิ น นั้ น คุ ณ อาจ
ต้องข้องเกีย่ วกับการน�ำเข้าหลายทาง ได้แก่ การน�ำเข้า
สินค้าส�ำเร็จรูปเข้ามาจ�ำหน่ายหรือส่งออก และการ
น�ำเข้าวัตถุดิบเข้ามาเพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
ในประเทศหรือส่งออก
ทัง้ นี้ ในขัน้ ตอนการน�ำเข้า จะมีรปู แบบทีเ่ ริม่ ต้น
คล้ายกันนัน่ คือ คุณต้องเริม่ จากการลงทะเบียนในระบบ
รายการ
เครื่องประดับเงิน

พิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไร้ เ อกสาร
(Paperless) ซึง่ ลงทะเบียนเฉพาะครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว
เท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้า
สินค้า ซึ่งต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่คุณจะ
น�ำเข้าให้ดี เช่น เงินที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปพรรณ เครื่อง
ประดับเงินส�ำเร็จรูป เครื่องจักร ฯลฯ เพื่อประโยชน์
ในการค�ำนวณภาษีหรือขอยกเว้นอัตราอากรขาเข้า

พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
7114.11.00
20%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

โดยระหว่ างนี้คุณในฐานะผู้น�ำเข้า จะต้ องจั ด ท� ำรายงานภาษี ซื้ อและรายงานสิ น ค้ าและวั ตถุ ดิ บ เพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากนั้นเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน�ำเข้า เพื่อซื้อมา-ขายไป หรือน�ำเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้า
จ�ำหน่ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นแบบภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้
ธุรกิจเครื่องประดับเงินของคุณด�ำเนินไปอย่างถูกต้องและช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ

เรื่องประดับ

ความรู้

?

การช�ำระภาษีอากรของเครื่องประดับเงิน
« กรณีเครื่องประดับท�ำด้วยเงินส�ำเร็จรูป เสียพิกัด 7114.10.00 อัตรา
ร้อยละ 20 และต้องช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
« กรณีวัตถุดิบเม็ดเงินน�ำเข้ามาผลิตเป็นเครื่องประดับเงิน เสียพิกัด
7106.91.00 ได้รับการยกเว้นอากรน�ำเข้า แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
« กรณีการน�ำเข้า ‘เงิน’ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณ
ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยผู้ประกอบ
การจะต้องยื่นแบบ ภ.พ.01.5 ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบ
การตั้งอยู่

อวดโฉม ‘เครื่องประดับเงิน’ ในต่างแดน
ธุรกิจเครื่องประดับเงินเป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ชาวต่างชาติด้วย ดังนั้น ตลาดส่งออกจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
จะท�ำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยคุณสามารถ
เริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้ด้วยการลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการน�ำเข้า
เครื่อ งประดั บเงิ น หรือ สินค้า อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง หรื อเป็ น
ผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ลงทะเบียนอีก)
จากนัน้ เข้าสูพ่ ธิ กี ารส่งออกสินค้า แต่ทสี่ ำ� คัญเมือ่ มีรายได้
จากตลาดต่างประเทศกลับเข้ามาแล้ว คุณต้องไม่ลืมจัดท�ำ
รายงานภาษี ซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสิ น ค้ าและ
วัตถุดิบ พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีเงินได้ เพื่อช่วยกันน�ำเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาประเทศ

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

เรื่องประดับ

ความรู้

?

เครื่องประดับเงิน นอกจากจะมีอตั รา
อากรขาออกเป็น 0% แล้ว ผูส้ ง่ ออกยังสามารถ
ขอรั บ เงิ น ชดเชยค่ า ภาษี อ ากรส� ำ หรั บ
เครือ่ งประดับเงิน ประเภทพิกดั อัตราศุลกากร
7113.11 ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา
ส่งออกได้อกี ด้วย

ข่าวดี..

ภาษีนา่ รู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง’
กำ�เนิดข นึ้ ต ามวตั ถุประสงค์ การให้ค วาม
รูเ้รื่องภาษี แก่ป ระชาชนอย่างครบถ้วน
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 และผปู้ ระกอบการ SMEs โดย
ทั่วไป
จัดทำ�ความรู้โดย
คณะทำ�งานโครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
ภาค 10 ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

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

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

