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ผลติภณัฑ์
เฟอร์นเิจอร์ไม้ยางพารา



ในปัจจุบันความต้องการใช้ ไม้ยางพารา ทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบหรือใน

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากไม้ยางพารามีคุณสมบัติเฉพาะ

ตัวและมีความสวยงาม จึงเป็นลู่ทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก ่

ผู้ประกอบการ

ซึ่งคุณต้องศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติของไม้ การใช้ประโยชน์ 

และการน�ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด และสิ่งหนึ่งที่

ไม่ควรละเลยคือการเรียนรู้เรื่องการเสียภาษีตามหน้าที่อย่างถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

การน�าเข้า การผลิต จ�าหน่าย การส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (เมื่อมีรายได้จากการขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท) 

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตประกอบโรงงาน

อุตสาหกรรม 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

ออกใบก�ากับภาษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

แสดงใบรับรองถิ่นก�าเนิด ขออนุญาตมีวัตถุไวไฟไว้ใน

ครอบครอง

จดัท�ารายงานภาษ ี(กรณเีป็นผูป้ระกอบ

การจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่)

ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้

เพื่อการส่งออก (กรมป่าไม้)

ขออนญุาตน�าเข้าสารละลายประเภท

ไฮโดรคาร์บอน (กรมสรรพสามิต)

ขออนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ขอประกอบการโรงงานเกี่ยว

กับป่าไม้  (พ.ร.บ.ป่าไม้)

ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ขอประกอบการแปรรูปไม้

อนุญาต (พ.ร.บ.ป่าไม้)

ออกใบก�ากับการขนย้ายจาก

กรมศุลกากร

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี



ขยาย
ความ
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 รูจัก ‘ไมยางพารา’ 

ประเทศไทยของเรามีพ้ืนทีท่ําการปลกูไมยางพาราประมาณ 12.3 ลานไร โดยมีการนําไม
ยางพาราน้ีไปทําการแปรรูปเปนผลติภัณฑตางๆ เชน เฟอรนิเจอร ทาํใหความตองการไมยางพารามีอัตรา
ที่เพ่ิมข้ึน ดวยคุณสมบตัิเฉพาะตวัของไมที่มีความสวยงาม คงทน แข็งแรง อีกทั้งราคาไมแพงมากนัก 
ประกอบกบังายตอการดูแล และยังมีรูปแบบใหเลอืกหลากหลายทั้ง Classic Style และ Modern Style  
 
ลอมกรอบ1 

ขยายความ 
สินคาท่ีไดจากการแปรรูปไมยางพารา ไดแก 

1.เฟอรนิเจอร โตะ เกาอ้ี ชุดรับประทานอาหาร ชุดรับแขก 
2.เครื่องครัว ของใชในบาน ช้ันวางของ กรอบรูป 
3.แผนช้ินไมอัด (Particle board) 
4.ของเลนไม 
5.ไมเสาเข็มกอสราง 
6.ลังไม แทนรองสินคา ลอสําหรับมวนสายไฟ และอ่ืนๆ 

 
 
 กาวแรกของเฟอรนิเจอรไมยางพารา 
  หากคดิประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา คุณตองจดทะเบียนพาณิชยกบั
กับพัฒนาธุรกิจการคา (ผูประกอบกิจการโรงเลื่อยทีใ่ชเคร่ืองจักรตองจดทะเบียนพาณิชย) ภายใน 30 วัน 
นับแตวันทีเ่ร่ิมประกอบกิจการ ตามรูปแบบการประกอบกิจการ เชน บคุคลธรรมดา นิติบุคคล วสิาหกิจ
ชุมชน หรือ SMEs เปนตน  

จากน้ันจึงย่ืนขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และสาํหรับกรณีที่คณุขายสินคา 
ไมวาจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล คณะบคุคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติ
บุคคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่ตองย่ืนคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  

ทั้งน้ี หากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียน และ/หรือตองการจะนําเขา
วัตถุดิบหรือสงออกผลติภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา กส็ามารถย่ืนขอจดทะเบียนไดเชนกัน โดยมีสิทธิ
ย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไดภายในกาํหนด 6 เดือนกอนวันเร่ิมประกอบกิจการขายสินคาหรือ

รู้จัก ‘ไม้ยางพารา’
ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ท�าการ

ปลูกไม้ยางพาราประมาณ 12.3 ล้านไร่ โดย

มีการน�าไม้ยางพารานี้ไปท�าการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ท�าให้

ความต้องการไม้ยางพารามีอัตราที่เพิ่มขึ้น 

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของไม้ที่มีความ

สวยงาม คงทน แข็งแรง อีกทั้งราคาไม่แพง

มากนัก ประกอบกับง่ายต่อการดูแล และ

ยังมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายทั้ง Classic 

Style และ Modern Style 

สินค้าที่ได้จากการแปรรูปไม้ยางพารา ได้แก่

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

ก้าวแรกของเฟอร์นิเจอร์

ไม้ยางพารา
  หากคิดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คุณต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กับกับพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ประกอบกิจการโรงเลื่อยที่

ใช้เครื่องจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์) ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ จากนั้นจึงยื่นขอมีเลข

ประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และส�าหรับ

กรณีที่คุณขายสินค้า ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบ

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน

สามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับจากการขาย

สินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่น

ค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ทั้งน้ี หากรายได้ไม่เกินน้ีแต่ต้องการเป็น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�าเข้า

วัตถุดิบหรือส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ก็สามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้เช่นกัน โดยมีสิทธิ 

ยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในก�าหนด 6 

เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้

บริการ ซึ่งเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม คุณก็มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อ

ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกับ

กรมสรรพากรต่อไป



หัวใจส�าคัญของ ‘การผลิต’
 เมื่อคุณจดทะเบียนธุรกิจ มีเลขประจ�า

ตัวผู้เสียภาษีอากร และ/หรือจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่มแล้ว สิ่งที่คุณต้องด�าเนินการหากจะ

ท�าการผลิต ‘เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา’ คือ

 • ข อ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • ขออนุญาตมีวัตถุไวไฟไว้ในครอบครอง

 • ขออนุญาตประกอบกิจการที่ เป ็น

อันตรายต่อสุขภาพ

 • ขอประกอบการโรงงานเก่ียวกับป่าไม้ 

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้

 • ขอประกอบการแปรรูปไม ้อนุญาต 

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้

 เมือ่ท�าการขออนญุาตเรยีบร้อยแล้ว คณุจงึ

จะด�าเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้

ขยาย
ความ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้จะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.พระราชบัญญัติป่าไม้: การแปรรูปไม้อนุญาต 
การประกอบโรงงานเกี่ยวกับไม้ การน�าสิ่งประดิษฐ์ที่
ท�าจากไม้หวงห้ามออกนอกเขตที่ก�าหนด การจัดท�า
บัญชีไม้แสดงการได้มาและจ่ายไป การจัดท�าบัญชี
สถิติแสดงการด�าเนินการของผู้รับอนุญาตประดิษฐ์ฯ 
ที่ท�าด้วยไม้หวงห้าม การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
ไม้เพื่อการส่งออก 

2.กฎหมายอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุญาต
ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม การขออนุญาตมีวัตถุ
ไวไฟไว้ในครอบครอง การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาตผ่อนผันการ
จ้างแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ไม้ยางพาราของไทยส่วนใหญ่จะ

เป็นการรับจ้างผลิตตามใบสั่งซื้อ

ของลูกค้าที่ก�าหนดรูปแบบมาให้ 

และการผลิตโดยมีการดัดแปลงรูป

แบบเฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ 

ซ่ึงไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ยางพารา

นี้มีจ�าหน่ายในประเทศ เนื่องจาก

มีการปลูกในเชิงพาณิชย์และปลูก

ทดแทนอย่างต่อเน่ือง (วัตถุดิบ

ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้

ตะแบก ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการน�า

เข้าจากต่างประเทศ) แต่วัตถุดิบ

และวัสดุบางส่วนยังคงต้องพึ่งพา

การน�าเข้าอยู่ เช่น วัสดุที่ใช้ยึดชิ้น

งาน กาว ตะปูยิง เป็นต้น



ขยาย
ความ กรรมวิธีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

 ขั้นที่ 1: ตัดไม้แบบหยาบ โดยน�าไม้แปรรูปที่อัดน�้ายาและอบแห้งแล้วมา
ตัดขนาดคร่าวๆ 

 ขั้นที่ 2: ไสไม้และขึ้นรูปไม้ตรง ปรับหน้าและปรับขนาดไม้ให้ใกล้เคียงกับ
ชิ้นงานที่ต้องการแล้วน�าไปเข้าเครื่องไส

 ขั้นที่ 3: ตัดขนาดตามแบบของชิ้นงานหลังจากผ่านขั้นตอนการขึ้นรูป

 ขั้นที่ 4: เจาะรูเดือยและท�าเดือย โดยน�าไม้ที่ผ่านขั้นตอนการตัดขนาดมา
เจาะรูหรือท�าเดือย เพื่อเป็นส่วนยึดกันระหว่างชิ้นงาน

 ขั้นที่ 5: ประสานไม้ การอัดประสานด้วยเครื่องอัดประสานให้เป็นแผ่น
โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม

 ขั้นที่ 6: ขัดให้เรียบด้วยเครื่องขัดเพื่อลบรอยไสให้เรียบ

 ขั้นที่ 7: ชุบน�้ายาเพื่อป้องกันมอดเจาะท�าลายเนื้อไม้

 ขั้นที่ 8: ประกอบชิ้นส่วนโดยใช้วัสดุยึดชิ้นงาน ได้แก่ กาว ตะปูยิง เป็นต้น

 ขั้นที่ 9: ท�าสีตามวิธีการ ตั้งแต่อุดแต่ง ขัดผิว ย้อมสี พ่นรองพื้น ขัด
ตกแต่งผิว พ่นเคลือบผิวหน้า โดยชิ้นงานจะผ่านขั้นตอนการผลิตตามระบบ
สายพานล�าเลียง

 ขั้นที่ 10: ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต และจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราคือ คุณจะต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า

เพิ่ม (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน) 

กรณีน�าเข้า 

สินค้า/วัตถุดิบ

กรณีน�าเข้าไม้/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์มาผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วจ�าหน่ายใน ประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณีน�าเข้าไม้/ชิ้นส่วนมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ แล้วส่งออก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

กรณีน�าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส�าเร็จรูปมาจ�าหน่ายในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณีใช้วัตถุดิบใน

ประเทศ

กรณีน�าไม้/ชิ้นส่วนในประเทศมาผลิตแล้วจ�าหน่ายในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณีน�าไม้/ชิ้นส่วนในประเทศมาผลิตแล้วส่งออก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

และเมื่อมีรายได้คุณจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่

สาขาในเขตท้องที่ 



ขยาย
ความ

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต
และจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต้องมีการว่า
จ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่
ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคน
งาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อและ/
หรือน�าเข้าไม้ยางพารา หรือวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เช่น กาว ตะปูยิง น�้ายาชุบ/

เคลือบ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ราคาที่คุณซื้อมักบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน
ส่วนนี้ ดังนั้น ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลาย
เป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออก
ใบก�ากับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก
ฐานด้วย

และกรณีที่คุณขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 
1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่า
เพิ่ม โดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หัก
ด้วย ภาษีซื้อ

น�าเข้าอย่างเข้าใจ
  กรณีที่ ‘ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา’ ของคุณ มีการน�าเข้าวัตถุดิบ และ/หรือเฟอร์นิเจอร์ส�าเร็จรูป

จากต่างประเทศ สิ่งที่คุณต้องด�าเนินการหลังจดทะเบียนธุรกิจ มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร และขอ

อนุญาตด�าเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนการผลิตแล้ว

ส่ิงแรกที่ต้องท�าในการน�าเข้าสินค้าใดๆ ก็คือ การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอมีชื่อเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร 

โดยท�าการลงทะเบียนในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น (หากคุณจะส่งออกสินค้าก็ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) 

จากนั้นคุณจึงผ่านพิธีการน�าเข้า กับกรมศุลกากร ซึ่งคุณต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่จะน�า

เข้าให้ดี เช่น พิกัดอัตราศุลกากรไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา น�้ายาชุบ/เคลือบไม้ กาว ตะปูยิง และ

สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้า 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ชนิดใช้ในส�านักงาน 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�าเข้านี้มีเอกสาร 

ที่คุณต้องแสดงคือ บัญชีราคาสินค้า (Invoice) บัญชี 

รายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) ใบรับรอง 

ถิ่นก�าเนิดสินค้า (C/O) หรือมีหลักฐานการอนุญาต 

ให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก ใบเบิกทาง หนังสือ

ก�ากับส่ิงประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท�าด้วย

ไม้หวงห้าม 

ขยาย
ความ

 ในกิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง 
พารา มักมีการน�าเข้า ‘สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน’ ซึ่งใช้ใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น คุณต้อง
ยื่นขออนุญาตน�าเข ้าสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน กับกรม
สรรพสามิต และศึกษาระเบียบกรม 
สรรพสามิตว่าด้วยการขอยกเว้น
ภาษีส�าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน ที่น�าไปใช้ในอุตสา- 
หกรรมต่างๆ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)

 โดยคุณจะมีหน้าที่ในการจัดท�า

บัญชีงบเดือนติดตัวมาด้วย ตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและ 
ผู้ใช้ ต้องจัดท�าบัญชีประจ�าวันแสดง
การรับ-จ่ายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน ตามแบบ สค.03 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบ
การขนส ่ ง เก็บ ไว ้ประจ� าสถาน
ประกอบการ เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
และต ้องท�าให ้แล ้วเสร็จภายใน  
3 วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลง

รายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษา
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ลง
รายการนั้น

 2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและ
ผู้ใช้ ต้องท�างบเดือนแสดงการรับ-
จ่าย และการน�าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม 
ตามแบบ สค.04 และ สค.04ก และ
น�าส่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทราบภายในวันที่ 15 ของเดือน 
ถัดไป

จากนั้นจึงท�าการติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของ

และน�าของออกอารักขาศุลกากร โดยทุกขั้นตอนสามารถ

ตรวจสอบโดยใช้ระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร และ

คุณต้องจัดเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานและข้อมูลไม่ว่า

ในสื่อรูปแบบใดๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันท่ี 

ส่งข้อมูล



ขยาย
ความ

ประเทศคู ่ค ้ า ไม ้ยางพารา/เฟอร ์นิ เจอร ์ ไม ้
ยางพาราที่ส�าคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และปัจจุบันขยายตลาดไปยัง
ประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ซึ่งระบบสั่งซื้อสินค้า
ในต่างประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรป จะมีข้อก�าหนด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น

• ไม้ที่ใช้ในการผลิตต้องได้รับการรับรอง FSC 
หรือมีใบรับรองแหล่งไม้ที่มาจากแหล่งที่มีการจัดการ
ป่าไม้ยั่งยืน

• กาวที่ใช้ต้องไม่มีฟอร์มมัลดีไฮน์

• สีที่ใช้ต้องปราศจากสารพิษ

• เป็นสินค้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco Labeling) 
มาตรฐานฉลากเขียว (Green Labeling)

**ปัจจุบันสามารถขอหนังสือรับรองแหล่ง
ก�าเนิดไม้ได้ เฉพาะไม้ที่กรมป่าไม้ก�าหนดไว้เพียง 22 
ชนิด

โกยเงินล้านด้วยการส่งออก
  ตลาดของไม้ยางพาราส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศ

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ประเทศไทยเองก็

ติดอันดับการผลิตไม้ยางพาราเป็นอันดับต้นๆ ของ

โลกเช่นกัน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยส่วนใหญ่เน้นการ

ใช้แรงงานคน และเครื่องจักรเก่า จึงจ�าเป็นที่จะ

ต้องเพิ่มเติมการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการแข่งขันในตลาด

โลกได้เพิ่มขึ้น

 และในข้ันตอนการส ่งออก สิ่งแรกที่คุณ 

ต้องท�าคือ ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อการ 

ส่งออก กับกรมป่าไม้ จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการส่งออก  

โดยส่งข้อมูลเพ่ือจัดท�าใบขนสินค้าขาออก ผ่าน

ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส ์แบบ 

ไร้เอกสาร (กรณีที่คุณเคยลงทะเบียน Paperless  

มาแล้ว หากไม่เคยลงทะเบียน ต้องย่ืนขอลง

ทะเบียนกับกรมศุลกากรก่อน) พร้อมแนบหลักฐาน

ต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 ทั้งนี้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้รับการยกเว้น

อากรตามพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  

พ.ศ.2530 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก ประเภท

ที่ 9 (อัตราอากรเป็น 0%) ส่วนการบรรจุสินค้า 

ต้องด�าเนินการโดยผู ้รับผิดชอบการบรรจุ เช่น 

Freight Forwarders Agent เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม คุณควรปรึกษาหรือติดต่อ 

Customs Broker ดูแลให้ ซึ่งสถานที่ในการบรรจุ

จะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศุลกากร และคุณ

ควรตรวจสอบข้อมูลและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

ของประเทศปลายทางที่น�าสินค้าเข้าไปด้วย



ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

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

และอีกส่ิงหนึ่งที่ส�าคัญในข้ันตอนของการ

ส่งออกคือ การจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป 

โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่

จ�าหน่ายสินค้าออกไป



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 2 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี 

ฉะเชิงเทร� ตร�ด ปร�จีนบุรี ระยอง 

สมุทรปร�ก�ร สระแก้ว นครน�ยก

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

ก�าเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค ์การ ให ้ความ 

รู้ เรื่อง ภาษี แก่ ประชาชน อย่าง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม การ ให้ บริการ 

ดา้น ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภาษ ี

ได้แก่ กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิาร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทาง เลือก ใหม่ ใน การ เข้า 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมาย 

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู้ ประกอบ การ 

ราย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


