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ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ใ

นปัจจุบันความต้องการใช้ ไม้ยางพารา ทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบหรือใน
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากไม้ยางพารามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตัวและมีความสวยงาม จึงเป็นลู่ทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการ
ซึ่งคุณต้องศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติของไม้ การใช้ประโยชน์
และการน�ำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด และสิ่งหนึ่งที่
ไม่ควรละเลยคือการเรียนรู้เรื่องการเสียภาษีตามหน้าที่อย่างถูกต้อง
การน�ำเข้า

การผลิต

จ�ำหน่าย
การส่งออก
จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (เมื่อมีรายได้จากการขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตประกอบโรงงาน
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
อุตสาหกรรม
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แสดงใบรับรองถิ่นก�ำเนิด
ขออนุญาตมีวัตถุไวไฟไว้ใน จัดท�ำรายงานภาษี (กรณีเป็นผูป้ ระกอบ ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้
ครอบครอง
การจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ )
เพื่อการส่งออก (กรมป่าไม้)
ขออนุญาตน�ำเข้าสารละลายประเภท ขออนุญาตประกอบกิจการที่
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ไฮโดรคาร์บอน (กรมสรรพสามิต)
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
ขอประกอบการโรงงานเกี่ยว
ยื่นค�ำขอยกเว้นและคืนภาษี
กับป่าไม้ (พ.ร.บ.ป่าไม้)
จัดท�ำรายงานภาษี
ขอประกอบการแปรรูปไม้
ออกใบก�ำกับการขนย้ายจาก
อนุญาต (พ.ร.บ.ป่าไม้)
กรมศุลกากร
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รู้จัก ‘ไม้ยางพารา’

ก 

ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ท�ำการ
ปลูกไม้ยางพาราประมาณ 12.3 ล้านไร่ โดย
มีการน�ำไม้ยางพารานี้ไปท�ำการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ท�ำให้
ความต้องการไม้ยางพารามีอัตราที่เพิ่มขึ้น
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ของไม้ ที่ มี ค วาม
สวยงาม คงทน แข็งแรง อีกทั้งราคาไม่แพง
มากนัก ประกอบกับง่ายต่อการดูแล และ
ยังมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายทั้ง Classic
Style และ Modern Style
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 รูจัก ‘ไมยางพารา’
ประเทศไทยของเรามีพื้นทีท
่ ําการปลูกไมยางพาราประมาณ 12.3 ลานไร โดยมีการนําไม
ยางพารานี้ไปทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตา งๆ เชน เฟอรนิเจอร ทําใหความตองการไมยางพารามีอัตร
ที่เพิ่มขึ้น ดวยคุณสมบัติเฉพาะตัวของไมที่มค
ี วามสวยงาม คงทน แข็งแรง อีกทั้งราคาไมแพงมากนัก
ประกอบกับงายตอการดูแล และยังมีรูปแบบใหเลือกหลากหลายทั้ง Classic Style และ Modern Style

ก้าวแรกของเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา

หากคิ ด ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยขยายความ
างพารา คุณต้องจดทะเบียนพาณิชย์
สินคาที่ไดจากการแปรรูปไมยางพารา
ก นาธุรกิจการค้า (ผู้ประกอบกิจการโรงเลื่อยที่
กับกับไดพัแฒ
1.เฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ ชุดรับประทานอาหาร ชุดรับแขก
ใช้านเครื
งจักรต้กรอบรู
องจดทะเบี
ยนพาณิชย์) ภายใน 30 วัน
2.เครื่องครัว ของใชในบ
ชั้น่อ
วางของ
ป
3.แผนชิ้นไมอัด (Particle board)
นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ จากนั้นจึงยื่นขอมีเลข
4.ของเลนไม
5.ไมเสาเข็มกอสราง ประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และส�ำหรับ
6.ลังไม แทนรองสินคา ลอสําหรับมวนสายไฟ และอื่นๆ
กรณีที่คุณขายสินค้า ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
 กาวแรกของเฟอรนเิ จอรไมยางพารา
ญบทีผลิ
่มิใตช่ภันณิตฑิบเฟอร
ุคคลนิเจอรหากคุ
ณมีรายรั
หากคิดประกอบธุรกิจสามั
เกี่ยวกั
ไมยางพารา
คุณบตจากการขาย
องจดทะเบียนพาณิชยกบ
ั
กับพัฒนาธุรกิจการคา (ผูประกอบกิ
ยทีใ่ ช
่องจักรตออปีงจดทะเบี
สินค้าจเกิการโรงเลื
นกว่า ่อ1.8
ล้เาครืนบาทต่
คุณมีหยน้นพาณิ
าที่ตช้อยงยื) ภายใน
่น 30 ว
นับแตวันทีเ่ ริ่มประกอบกิจการ ตามรูปแบบการประกอบกิจการ เชน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิสาหกิจ
ค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชุมชน หรือ SMEs เปนตน
ลอมกรอบ1

ขยาย
ความ

จากนั้นจึงยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และสําหรับกรณีที่คณ
ุ ขายสินค
ไมวาจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิตบ
ิ ุคคล คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติ
บุคคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่ตอ
 งยื่นคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
สินค้าที่ได้จากการแปรรูปไม้ยางพารา ได้แก่ทั้งนี้ หากรายไดไมเกินนี้แตตองการเปนผูป ระกอบการจดทะเบียน และ/หรือตองการจะนําเขา
วัตถุดิบหรือสงออกผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดเชนกัน โดยมีสิทธ
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มไดภายในกําหนด 6 เดือนกอนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินคาหรือ

1. เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับประทานอาหาร
ชุดรับแขก
2. เครื่องครัว ของใช้ในบ้าน ชั้นวางของ กรอบรูป
3. แผ่นชิ้นไม้อัด (Particle board)
4. ของเล่นไม้
5. ไม้เสาเข็มก่อสร้าง
6. ลังไม้ แท่นรองสินค้า ล้อส�ำหรับม้วนสายไฟ
และอื่นๆ

ทั้ ง นี้ หากรายได้ ไ ม่ เ กิ น นี้ แ ต่ ต ้ อ งการเป็ น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�ำเข้า
วัตถุดิบหรือส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ก็ ส ามารถยื่ น ขอจดทะเบี ย นได้ เช่ น กั น โดยมี สิ ท ธิ
ยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในก�ำหนด 6
เดื อ นก่ อ นวั น เริ่ ม ประกอบกิ จ การขายสิ น ค้ า หรื อ ให้
บริการ ซึ่งเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม คุณก็มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานภาษีเพื่อ
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกับ
กรมสรรพากรต่อไป

หัวใจส�ำคัญของ ‘การผลิต’
เมื่อคุณจดทะเบียนธุรกิจ มีเลขประจ�ำ
ตัวผู้เสียภาษีอากร และ/หรือจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มแล้ว สิ่งที่คุณต้องด�ำเนินการหากจะ
ท�ำการผลิต ‘เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา’ คือ
• ข อ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ขออนุญาตมีวัตถุไวไฟไว้ในครอบครอง
• ขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
• ขอประกอบการโรงงานเกี่ยวกับป่าไม้
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้
• ขอประกอบการแปรรู ป ไม้ อ นุ ญ าต
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้
เมือ่ ท�ำการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว คุณจึง
จะด�ำเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้

อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เจอร์
ไม้ ย างพาราของไทยส่ ว นใหญ่ จ ะ
เป็ น การรั บ จ้ า งผลิ ต ตามใบสั่ ง ซื้ อ
ของลู ก ค้ า ที่ ก� ำ หนดรู ป แบบมาให้
และการผลิตโดยมีการดัดแปลงรูป
แบบเฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ
ซึ่ ง ไม้ เ นื้ อ อ่ อ นอย่ า งไม้ ย างพารา
นี้มีจ�ำหน่ายในประเทศ เนื่องจาก

ขยาย
ความ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้จะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป่าไม้: การแปรรูปไม้อนุญาต
การประกอบโรงงานเกี่ยวกับไม้ การน�ำสิ่งประดิษฐ์ที่
ท�ำจากไม้หวงห้ามออกนอกเขตที่ก�ำหนด การจัดท�ำ
บัญชีไม้แสดงการได้มาและจ่ายไป การจัดท�ำบัญชี
สถิติแสดงการด�ำเนินการของผู้รับอนุญาตประดิษฐ์ฯ
ที่ท�ำด้วยไม้หวงห้าม การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
ไม้เพื่อการส่งออก
2.กฎหมายอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุญาต
ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม การขออนุญาตมีวัตถุ
ไวไฟไว้ในครอบครอง การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาตผ่อนผันการ
จ้างแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

มีการปลูกในเชิงพาณิชย์และปลูก
ทดแทนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (วั ต ถุ ดิ บ
ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้
ตะแบก ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการน�ำ
เข้าจากต่างประเทศ) แต่วัตถุดิบ
และวัส ดุบ างส่ ว นยั งคงต้ องพึ่ งพา
การน�ำเข้าอยู่ เช่น วัสดุที่ใช้ยึดชิ้น
งาน กาว ตะปูยิง เป็นต้น

ขยาย
ความ

กรรมวิธีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ขั้นที่ 1: ตัดไม้แบบหยาบ โดยน�ำไม้แปรรูปที่อัดน�้ำยาและอบแห้งแล้วมา
ตัดขนาดคร่าวๆ
ขั้นที่ 2: ไสไม้และขึ้นรูปไม้ตรง ปรับหน้าและปรับขนาดไม้ให้ใกล้เคียงกับ
ชิ้นงานที่ต้องการแล้วน�ำไปเข้าเครื่องไส
ขั้นที่ 3: ตัดขนาดตามแบบของชิ้นงานหลังจากผ่านขั้นตอนการขึ้นรูป
ขั้นที่ 4: เจาะรูเดือยและท�ำเดือย โดยน�ำไม้ที่ผ่านขั้นตอนการตัดขนาดมา
เจาะรูหรือท�ำเดือย เพื่อเป็นส่วนยึดกันระหว่างชิ้นงาน
ขั้นที่ 5: ประสานไม้ การอัดประสานด้วยเครื่องอัดประสานให้เป็นแผ่น
โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม
ขั้นที่ 6: ขัดให้เรียบด้วยเครื่องขัดเพื่อลบรอยไสให้เรียบ
ขั้นที่ 7: ชุบน�้ำยาเพื่อป้องกันมอดเจาะท�ำลายเนื้อไม้
ขั้นที่ 8: ประกอบชิ้นส่วนโดยใช้วัสดุยึดชิ้นงาน ได้แก่ กาว ตะปูยิง เป็นต้น
ขั้นที่ 9: ท�ำสีตามวิธีการ ตั้งแต่อุดแต่ง ขัดผิว ย้อมสี พ่นรองพื้น ขัด
ตกแต่งผิว พ่นเคลือบผิวหน้า โดยชิ้นงานจะผ่านขั้นตอนการผลิตตามระบบ
สายพานล�ำเลียง
ขั้นที่ 10: ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต และจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราคือ คุณจะต้องจัดท�ำรายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า
เพิ่ม (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน)
กรณีน�ำเข้า
สินค้า/วัตถุดิบ

กรณีน�ำเข้าไม้/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์มาผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วจ�ำหน่ายใน ประเทศ

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณีน�ำเข้าไม้/ชิ้นส่วนมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ แล้วส่งออก

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

กรณีน�ำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส�ำเร็จรูปมาจ�ำหน่ายในประเทศ

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณีใช้วัตถุดิบใน กรณีน�ำไม้/ชิ้นส่วนในประเทศมาผลิตแล้วจ�ำหน่ายในประเทศ
ประเทศ
กรณีน�ำไม้/ชิ้นส่วนในประเทศมาผลิตแล้วส่งออก

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

และเมื่อมีรายได้คุณจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาในเขตท้องที่

ขยาย
ความ

เคลือบ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ราคาที่คุณซื้อมักบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน
ส่วนนี้ ดังนั้น ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลาย
เป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออก
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์ ใบก�ำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง ฐานด้วย
เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา
และกรณีที่คุณขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า
หรือนิติบุคคล
1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่า
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต เพิ่ม โดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หัก
และจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต้องมีการว่า ด้วย ภาษีซื้อ
จ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่
ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคน
งาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อและ/
หรือน�ำเข้าไม้ยางพารา หรือวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เช่น กาว ตะปูยิง น�้ำยาชุบ/

น�ำเข้าอย่างเข้าใจ
กรณีที่ ‘ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา’ ของคุณ มีการน�ำเข้าวัตถุดิบ และ/หรือเฟอร์นิเจอร์ส�ำเร็จรูป
จากต่างประเทศ สิ่งที่คุณต้องด�ำเนินการหลังจดทะเบียนธุรกิจ มีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร และขอ
อนุญาตด�ำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนการผลิตแล้ว
สิ่งแรกที่ต้องท�ำในการน�ำเข้าสินค้าใดๆ ก็คือ การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอมีชื่อเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร
โดยท�ำการลงทะเบียนในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น (หากคุณจะส่งออกสินค้าก็ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
จากนั้นคุณจึงผ่านพิธีการน�ำเข้า กับกรมศุลกากร ซึ่งคุณต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่จะน�ำ
เข้าให้ดี เช่น พิกัดอัตราศุลกากรไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา น�้ำยาชุบ/เคลือบไม้ กาว ตะปูยิง และ
สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการค�ำนวณอัตราอากรขาเข้า
รายการ
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ชนิดใช้ในส�ำนักงาน
9403.30.00
20%
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ชนิดใช้ในครัว
9403.40.00
20%
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ชนิดใช้ในห้องนอน
9403.50.00
20%
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

โดยขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้านี้มีเอกสาร
ที่คุณต้องแสดงคือ บัญชีราคาสินค้า (Invoice) บัญชี
รายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) ใบรับรอง
ถิ่นก�ำเนิดสินค้า (C/O) หรือมีหลักฐานการอนุญาต
ให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก ใบเบิกทาง หนังสือ
ก�ำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท�ำด้วย
ไม้หวงห้าม

จากนั้นจึงท�ำการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของ
และน�ำของออกอารักขาศุลกากร โดยทุกขั้นตอนสามารถ
ตรวจสอบโดยใช้ระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร และ
คุณต้องจัดเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานและข้อมูลไม่ว่า
ในสื่อรูปแบบใดๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่
ส่งข้อมูล

ขยาย
ความ
บั ญ ชี ง บเดื อ นติ ด ตั ว มาด้ ว ย ตาม รายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษา
ไว้ไม่น ้อ ยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ ล ง
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
รายการนั้น
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและ
ผู้ใช้ ต้องจัดท�ำบัญชีประจ�ำวันแสดง
2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและ
การรั บ -จ่ า ยสารละลายประเภท ผู้ใช้ ต้องท�ำงบเดือนแสดงการรับไฮโดรคาร์บอน ตามแบบ สค.03 จ่าย และการน�ำสารละลายประเภท
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม
การขนส่ ง เก็ บ ไว้ ป ระจ� ำ สถาน ตามแบบ สค.04 และ สค.04ก และ
ประกอบการ เพื่อให้เจ้าพนักงาน น� ำ ส่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทราบภายในวันที่ 15 ของเดือน
และต้ อ งท� ำ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ถัดไป
โดยคุณจะมีหน้าที่ในการจัดท�ำ 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลง

ในกิ จ การเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ย าง
พารา มักมีการน�ำเข้า ‘สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน’ ซึ่งใช้ใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น คุณต้อง
ยื่ น ขออนุ ญ าตน� ำ เข้ า สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์ บ อน กั บ กรม
สรรพสามิต และศึกษาระเบียบกรม
สรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการขอยกเว้ น
ภาษี ส� ำ หรั บ สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน ที่น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)

ไร้เอกสาร (กรณีที่คุณเคยลงทะเบียน Paperless
มาแล้ ว หากไม่ เ คยลงทะเบี ย น ต้ องยื่ น ขอลง
ตลาดของไม้ยางพาราส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศ ทะเบียนกับกรมศุลกากรก่อน) พร้อมแนบหลักฐาน
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ประเทศไทยเองก็ ต่างๆ ให้ครบถ้วน
ติดอันดับการผลิตไม้ยางพาราเป็นอันดับต้นๆ ของ
ทั้งนี้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้รับการยกเว้น
โลกเช่นกัน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยส่วนใหญ่เน้นการ อากรตามพระราชก� ำ หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
ใช้แรงงานคน และเครื่องจักรเก่า จึงจ�ำเป็นที่จะ พ.ศ.2530 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก ประเภท
ต้องเพิ่มเติมการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ ที่ 9 (อัตราอากรเป็น 0%) ส่วนการบรรจุสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการแข่งขันในตลาด ต้ อ งด� ำ เนิ น การโดยผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการบรรจุ เช่ น
Freight Forwarders Agent เป็นต้น
โลกได้เพิ่มขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม คุ ณ ควรปรึ ก ษาหรื อ ติ ด ต่ อ
และในขั้ น ตอนการส่ ง ออก สิ่ ง แรกที่ คุ ณ
ต้องท�ำคือ ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อการ Customs Broker ดูแลให้ ซึ่งสถานที่ในการบรรจุ
ส่งออก กับกรมป่าไม้ จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการส่งออก จะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศุลกากร และคุณ
โดยส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำใบขนสินค้าขาออก ผ่าน ควรตรวจสอบข้ อ มู ล และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ ของประเทศปลายทางที่น�ำสินค้าเข้าไปด้วย

โกยเงินล้านด้วยการส่งออก

ขยาย
ความ

ประเทศคู ่ ค ้ า ไม้ ย างพารา/เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้
ยางพาราที่ส�ำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และปัจจุบันขยายตลาดไปยัง
ประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ซึ่งระบบสั่งซื้อสินค้า
ในต่างประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรป จะมีข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น
• ไม้ที่ใช้ในการผลิตต้องได้รับการรับรอง FSC
หรือมีใบรับรองแหล่งไม้ที่มาจากแหล่งที่มีการจัดการ
ป่าไม้ยั่งยืน
• กาวที่ใช้ต้องไม่มีฟอร์มมัลดีไฮน์
• สีที่ใช้ต้องปราศจากสารพิษ
• เป็นสินค้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco Labeling)
มาตรฐานฉลากเขียว (Green Labeling)
**ปั จ จุ บั น สามารถขอหนั ง สื อ รั บ รองแหล่ ง
ก�ำเนิดไม้ได้ เฉพาะไม้ที่กรมป่าไม้ก�ำหนดไว้เพียง 22
ชนิด

และอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญในขั้นตอนของการ
ส่งออกคือ การจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี
ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป
โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่
จ�ำหน่ายสินค้าออกไป

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกัน ‘เสียภาษี’ เพื่อพัฒนาประเทศ”

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 2 ประกอบด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปราการ สระแก้ว นครนายก

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

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

