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เครือ่งประดบัเงิน เป็นอกีหนึง่ภมูปัิญญาไทยทีส่บืทอดจากรุน่สูรุ่น่ เป็นงาน

ศลิปะทีท่รงคณุค่าซึง่ต้องใช้ความช�านาญและความอดทนในการสร้างสรรค์

ลวดลายอ่อนช้อยลงในโลหะเงิน จนกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการทั้ง

ของชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่จะท�ารายได้ให้กับคุณไม่

น้อยเลยทีเดียว

เครื่องประดับเงิน

น�ำเข้ำ ผลิตและจ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: นิติบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ยื่นขอยกเว้นภาษี 

(กรณีน�าเข้าเงินที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปพรรณ)

ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นขอยกเว้น/ขอคืนภาษี 

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



‘เครื่องประดับเงิน’ ภูมิปัญญำ

ไทยทรงคุณคำ่... สร้ำงรำยได้

 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความงดงาม

อ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึง 

วฒันธรรมของเครือ่งประดบัเงนิ และมเีป้าหมาย 

จะก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจน้ี เราขอแนะน�าให้

คุณลองศึกษาแนวทางท�าธุรกิจเบื้องต้น ที่จะ

ท�าให้คุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศด้วยการช�าระ

ภาษีอย่างง่ายๆ 

เครื่องประดับเงิน ถือเป็นเครื่องประดับอีก
ประเภทหนึ่งท่ีก้าวผ่านยุคสมัยและมีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการท�าเครื่องเงินจากรุ่นสู่รุ่น 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
กว่าเงิน 100% นิยมใช้ท�าเครื่องประดับหรือ
ภาชนะใส่ของที่ต้องการ

?ควำมรู้
เรื่องประดับ

เริ่มผลิต ‘เครื่องประดับเงิน’ ไม่ใช่เรื่องยำก

 แม้ว่าการประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาสักชิ้นจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจนั้น คุณสามารถท�าได้

ไม่ยาก เพียงแค่เริ่มจากการจดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบของการด�าเนินกิจการ เช่น เป็นกิจการที่ด�าเนินการ

โดยบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน 

กำรจดทะเบียนธุรกิจ

• บุคคลธรรมดำ จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด

• นิติบุคคล จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• วิสำหกิจชุมชน จดทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด 

• สหกรณ์ จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด

• SMEs จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด



 จากนั้นยื่นขอมีเลขประจ�าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร 

 ซ่ึงการจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่มนี้จะกระท�าในกรณีที่คุณมีราย

ได้จากการขายเครื่องประดับเงินเกิน

กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่หากราย

ได้จากยอดขายของคุณไม่เกินนี้ คุณ

ก็สามารถย่ืนจดทะเบียนเพื่อขอเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนได้เช่นกัน

 นอกจากน้ี ในกรณีทีค่ณุต้องการ 

หรือคาดการณ์ว่าจะมีการน�าเข้า- 

ส่งออกสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

เครื่องประดับเงินของคุณแล้วละก็  

คุณมีหน้าที่ต ้องจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม โดยผู้ที่จดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพ่ิมไม่ว ่าในจุดประสงค์ใด 

จะต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อใช้

ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

ด้วย

 

การดําเนินธุรกิจ  กรมสรรพากร  กรมศุลกากร  กรมสรรพสามิต  
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นําเขาเครื่องประดับเงิน-จําหนายใน
ประเทศ  

        -  

นําเขาเครื่องประดับเงิน-สงออก          - 

ผลิตเครื่องประดับเงิน-จําหนายใน
ประเทศ  

      -  - 

ผลิตเครื่องประดับเงิน-สงออก        -  -  

นําเขาวัตถุดิบ-ผลิตเครื่องประดับเงิน-
จําหนายในประเทศ  

      ยกเวน  -  

นําเขาวัตถุดิบ-ผลิตเครื่องประดับเงิน-
สงออก  

      ยกเวน - 

 
 

เม่ือคุณดาํเนินการตามข้ันตอนของกรมสรรพากรเรียบรอย และมีทีมชางผูชาํนาญพรอมดวย
อุปกรณเคร่ืองมือและวตัถดุบิ ก็ถึงเวลาที่ชางฝมือจะไดฝากฝมือไวในการรังสรรคใหโลหะเงินมีคุณคา
มากย่ิงข้ึน กอนที่จะนําไปอวดสายตาผูบริโภค ซ่ึงเม่ือภูมิปญญาเชิงชางแปรเปลี่ยนกลับมาเปนเม็ดเงิน
แลว 

 
ลอมกรอบ2 

คําศัพท...ประดับความรู 
‘การหุม’ หมายถึง การตีหรือรีดเงินเปนแผนบางๆ แลวนํามาหุมหรือคลุม แลวจึงเขาสู กระบวนการหลอ  
‘หลอ’ หมายถึง การทําแมพิมพ แลวนําโลหะเงินท่ีหลอมละลายเทลงในแมพิมพใหเปนรูปและลวดลาย

ตามแมพิมพนั้น แลวคอยดุน  
‘ดุน’ หมายถึง การตีหรือรีดแผนเงินใหเปนแผนบางๆ แลวใชเครื่องมือกดบนผิวหนาโลหะใหเกิดเปนรอย

ลวดลาย เรียกวา ลายดุน หรือรูปดุน ดุนเสร็จก็ตองนํามาแกะลาย  
‘แกะลาย’ หมายถึง การทําลวดลายโดยใชวัตถุมีคม เชน ส่ิว แกะใหเกิดเปนลวดลาย แลว นํามากะไหล  
‘กะไหล’ หมายถึง การเคลือบส่ิงท่ีเปนโลหะดวยเงินหรือทอง โดยการหลอมละลายใหโลหะเงินหรือทอง

เหลว แลวนําไปทาหรือเคลือบใหติดบนโลหะอ่ืน เสร็จแลวก็เขาสูการคร่ํา   
‘การคร่ํา’ หมายถึง การเอาเงินฝงเปนลวดลายในโลหะ เทคนิคการคร่ํามีท้ังโลหะท่ีเปนเงินและทองคํา 

เรียกวา คร่ําเงิน และคร่ําทอง นิยมทํากับภาชนะมีคม  
 
 

ซ่ึงเม่ือภูมิปญญาเชิงชางแปรเปลี่ยนกลับมาเปนเม็ดเงินแลว ในข้ันตอนน้ีคุณมีกระบวนการทาง
ภาษีที่ตองดาํเนินการ ไดแก การจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดบิ และ
แบบรายงานการจัดทาํคาํรองขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับนักทองเที่ยว (กรณีเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) เพ่ือประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม และยังตองย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย กับกรมสรรพากรดวย 

 เมื่อคุณด�าเนินการตามขั้นตอน

ของกรมสรรพากรเรียบร้อย และมีทีม

ช่างผูช้�านาญพร้อมด้วยอุปกรณ์เครือ่งมอื 

และวัตถุดิบ ก็ถึงเวลาฝากฝีมือไว้ในการ

รังสรรค์ให้โลหะเงินมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

ก่อนที่จะน�าไปอวดสายตาผู้บริโภค

ค�ำศัพท์...ประดับควำมรู้
‘กำรหุ้ม’ หมายถึง การตีหรือรีด

เงินเป็นแผ่นบางๆ แล้วน�ามาหุ้มหรือ
คลุม แล้วจึงเข้าสู่ กระบวนการหล่อ 

‘หล่อ’ หมายถงึ การท�าแม่พมิพ์ แล้ว 
น�าโลหะเงินที่หลอมละลายเทลงใน 
แม่พิมพ์ให้เป็นรูปและลวดลายตาม 
แม่พิมพ์นั้น แล้วค่อยดุน 

‘ดุน’ หมายถึง การตีหรือรีดแผ่นเงิน 
ให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วใช้เครื่องมือกดบน 
ผิวหน้าโลหะให้เกิดเป็นรอยลวดลาย 
เรียกว่า ลายดุน หรือรูปดุน ดุนเสร็จ 
ก็ต้องน�ามาแกะลาย 

‘แกะลำย’ หมายถงึ การท�าลวดลาย 
โดยใช้วัตถุมีคม เช่น สิ่ว แกะให้เกิดเป็น

ลวดลาย แล้ว น�ามากะไหล่ 

‘กะไหล่’ หมายถึง การเคลือบสิ่ง
ท่ีเป็นโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยการ
หลอมละลายให้โลหะเงินหรือทองเหลว 
แล้วน�าไปทาหรอืเคลือบให้ตดิบนโลหะอืน่ 
เสร็จแล้วก็เข้าสู่การคร�่า 

‘กำรคร�่ำ’ หมายถึง การเอาเงินฝัง
เป็นลวดลายในโลหะ เทคนิคการคร�่า
มีทั้งโลหะที่เป็นเงินและทองค�า เรียกว่า  
คร�่าเงิน และคร�่าทอง นิยมท�ากับ
ภาชนะมีคม 

?ควำมรู้
เรื่องประดับ



ภำษีที่เกี่ยวข้องกับรำยได้ของคุณ

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขาย
เครื่องประดับเงิน คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงิน
ได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการ
สร้างสรรค์เครื่องประดับเงิน คุณต้องมีการว่าจ้าง
แรงงาน ช่างฝีมือ เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษี
ที่ต้องด�าเนินการคือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน 
ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตเครื่องประดับเงิน ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษี
มูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน
ส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายเครื่องประดับ
เงินแสนสวยของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมี
การบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณ
จะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณ
ต้องออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้
เป็นหลักฐานด้วย

?ควำมรู้
เรื่องประดับ

 ทั้งนี้ คุณต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษี

ประจ�าปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้ 

 • ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ ยื่นแบบ

ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-

มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายน

ในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป 

 • ผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระ

ภาษีปีละ 2 ครั้ง 

  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ 

ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน

ของรอบระยะเวลาบัญชี 

  2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ 

ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชี 

 โดยคุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใน

เขตท้องที่ 

 ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยัง

สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์

ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนด

เวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

 
ลอมกรอบ3 

เรื่องประดับความรู 
ภาษีท่ีเก่ียวของกับรายไดของคุณ 

 ภาษีเงินได เมื่อมีรายไดจากการขายเครื่องประดับเงิน คุณก็มีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบ
ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ในกระบวนการสรางสรรคเครื่องประดับเงิน คุณตองมีการวาจางแรงงาน ชางฝมือ 
เขามาเก่ียวของ เรื่องของภาษีท่ีตองดําเนินการคือ เมื่อคุณจายเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการใหกับพนักงาน 
ลูกจาง หรือคนงาน ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ทุกครั้ง 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม หากคุณตองซ้ือวัตถุดิบ รวมท้ังวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต
เครื่องประดับเงิน ราคาท่ีคุณซ้ือจะบวกภาษีมูลคาเพิ่มมาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษีในสวนนี้ และเมื่อถึงคราว
ท่ีจะตองขายเครื่องประดับเงินแสนสวยของคุณบาง การต้ังราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพิ่มเขาไปได ซ่ึง
ลูกคาของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีนี้แทน แตท่ีสําคัญคือคุณตองออกใบกํากับภาษีหรือบิลเงินสดใหลูกคาไวเปน
หลักฐานดวย 

 

 
ทั้งน้ี คุณตองทาํหนาทีเ่ปนพลเมืองทีด่ี เสียภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังน้ี 

   ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดา ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 คร้ัง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดอืนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษี
เดอืนมกราคม-ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดอืนมีนาคมปถัดไป    
   ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคล ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 คร้ัง  

1.ภาษีเงินไดคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดอืน นับแตวันครบ 
6 เดอืนของรอบระยะเวลาบญัช ี 

2.ภาษีเงินไดสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบญัช ี  

โดยคุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขา ในเขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายน้ิว Click (ฝง Link 
http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01)  

ซ่ึงนอกจากการเสียภาษีใหแกภาครัฐแลว คุณยังสามารถย่ืนลดหยอนภาษีไดอีกดวย ถือเปน
ประโยชนสวนหน่ึงจากการเสียภาษีอยางถูกตอง ตรงตามกําหนดเวลาที่กรมสรรพากรกําหนด 
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 ซึ่งเมื่อภูมิปัญญาเชิงช่างแปรเปลี่ยนกลับมา

เป็นเม็ดเงินแล้ว ในขั้นตอนนี้คุณมีกระบวนการ 

ทางภาษีที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่ การจัดท�ารายงาน

ภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและ 

วัตถุดิบ และแบบรายงานการจัดท�าค�าร้องขอ 

ผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อ

ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และยังต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษี

เงินได้หัก ณ ที่จ่าย กับกรมสรรพากรด้วย



กำรช�ำระภำษีอำกรของเครื่องประดับเงิน

 « กรณีเครื่องประดับท�าด้วยเงินส�าเร็จรูป เสียพิกัด 7114.10.00 อัตรา
ร้อยละ 20 และต้องช�าระภาษีมูลค่าเพิ่ม

 « กรณีวัตถุดิบเม็ดเงินน�าเข้ามาผลิตเป็นเครื่องประดับเงิน เสียพิกัด 
7106.91.00 ได้รับการยกเว้นอากรน�าเข้า แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 « กรณีการน�าเข้า ‘เงิน’ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณ 
ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยผู้ประกอบ
การจะต้องยื่นแบบ ภ.พ.01.5 ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบ
การตั้งอยู่

?ควำมรู้
เรื่องประดับ

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเขำ้

เครื่องประดับเงิน 7114.11.00 20%

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

 ในการท�าธุรกิจเครื่องประดับเงินนั้น คุณอาจ

ต้องข้องเกีย่วกบัการน�าเข้าหลายทาง ได้แก่ การน�าเข้า

สินค้าส�าเร็จรูปเข้ามาจ�าหน่ายหรือส่งออก และการ 

น�าเข้าวัตถุดิบเข้ามาเพื่อด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย

ในประเทศหรือส่งออก

 ทัง้นี ้ ในขัน้ตอนการน�าเข้า จะมรีปูแบบท่ีเร่ิมต้น 

คล้ายกนันัน่คอื คณุต้องเริม่จากการลงทะเบยีนในระบบ 

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  

(Paperless) ซึง่ลงทะเบยีนเฉพาะครัง้แรกเพยีงคร้ังเดียว 

เท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้า

สินค้า ซึ่งต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าท่ีคุณจะ

น�าเข้าให้ดี เช่น เงินที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปพรรณ เครื่อง

ประดับเงินส�าเร็จรูป เครื่องจักร ฯลฯ เพื่อประโยชน ์

ในการค�านวณภาษีหรือขอยกเว้นอัตราอากรขาเข้า

 โดยระหว่างน้ีคุณในฐานะผู ้น�าเข้าจะต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ

ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 จากนั้นเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน�าเข้า เพื่อซื้อมา-ขายไป หรือน�าเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้า

จ�าหน่ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นแบบภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้

ธุรกิจเครื่องประดับเงินของคุณด�าเนินไปอย่างถูกต้องและช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ

แตกต่ำงด้วย ‘กำรน�ำเข้ำ’



 ธุรกิจเครื่องประดับเงินเป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของ

ชาวต่างชาติด้วย ดังนั้น ตลาดส่งออกจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

จะท�าให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยคุณสามารถ

เริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้ด้วยการลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการน�าเข้า 

เครื่องประดับเงิน หรือสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น 

ผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ไม่ต้อง

ลงทะเบียนอีก) 

 จากนัน้เข้าสูพ่ธิกีารส่งออกสนิค้า แต่ทีส่�าคญัเมือ่มรีายได้ 

จากตลาดต่างประเทศกลับเข้ามาแล้ว คุณต้องไม่ลืมจัดท�า 

รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ พร้อมทั้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ภาษีเงินได้ เพื่อช่วยกันน�าเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาประเทศ

?ควำมรู้
เรื่องประดับ

เครื่องประดับเงิน นอกจากจะมอัีตรา
อากรขาออกเป็น 0% แล้ว ผู้ส่งออกยังสามารถ 
ขอรับเงินชดเชยค ่ าภาษีอากรส� าหรับ 
เครือ่งประดบัเงนิ ประเภทพกิดัอตัราศลุกากร  
7113.11 ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา 
ส่งออกได้อกีด้วย

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
 ส�าหรับผู้ประกอบกำรที่เป็น
วิสำหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภำษีส�ำหรบั 
วิสำหกิจชุมชน’

“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

อวดโฉม ‘เครื่องประดับเงิน’ ในตำ่งแดน 



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 10 ประกอบ ด้วย จังหวัด กรุงเทพมห�นคร

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ขึน้ ตำม วตัถปุระสงค ์กำร ให ้ควำม 

รู้ เรื่อง ภำษี แก ่ประชำชน อย่ำง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม กำร ให้ บริกำร 

ดำ้น ภำษ ีใน รูป 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 ผู ้ประกอบ กำร SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


