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ผ้าฝ้ายทอขิด

ผ้

าทอลายขิด เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ผ้าทอ
ลายขิดส่วนใหญ่นิยมใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายมากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลง
มาก็คือเส้นใยไหม น�ำมาทอเป็นเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่
ผ้าม่าน เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋า ฯลฯ
ผ้าทอชนิดนี้แพร่หลายในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน การทอ
ผ้าขิดต้องอาศัยความช�ำนาญและทักษะทางฝีมือสูงกว่าการทอผ้าชนิดอื่นๆ ด้วยเทคนิค
กรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ประกอบกับผู้ทอต้องใช้เวลา ความอดทน และความละเอียด
ลออเป็นอย่างมาก
การจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิด นอกจากต้องมี
ใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ยังต้องมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘ภาษี’ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วย เพื่อปูทางไปสู่ความ
ส�ำเร็จในอนาคต
« ขออนุญาตตั้งโรงงาน/ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกใบก�ำกับภาษี
การรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จัดท�ำรายงานภาษี
การรับรองมาตรฐานจากส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดท�ำรายงานภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี ยื่นแบบและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลงทะเบียน Paperless
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้
ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับ เตรียมการยื่นแบบฯ
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
กรมสรรพากร
และเสียภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับกรมสรรพากร

เริ่มต้นธุรกิจ

ผู้ประกอบการธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิดต้องเริ่ม
ต้นกิจการด้วย การขออนุญาตตั้งโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จากนั้น ยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
อากร กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและการช�ำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ
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และเมื่อคุณขายสินค้า... ไม่ว่าจะประกอบ
กิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่หากคุณมีรายรับไม่ถึงจ�ำนวนดังกล่าว ก็ยัง
 เริ่มตนธุรกิจ
ระกอบการธุรยืกิ่ น
จผ
าฝายทอขิดตอยงเริ
่มตนกิม
จการด
ย การขออนุ
้งโรงงานและประกอบ
บุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ผูปสามารถ
ขอจดทะเบี
นภาษี
ู ล ค่ าวเพิ
่ ม ได้ เ พื่ญอาตตั
แสดงตนเป็
น
กิจการโรงงานทอผา กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ฝง link
หากมีรายรับจากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 http://www.diw.go.th/diw/M22_index.html)
ล้าน ผู้ประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร หรือจดไว้เผื่อคุณคิด
้น ยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร เพือ
ื่นแบบแสดงรายการภาษ
บาทต่อปี คุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบีและการชํ
ยน จากนั
้น�ำทีเข้่เกีาย่ หรื
งออกผ้
ฝ้่นาคํยทอขิ
ด ยนพาณิช่ ยใชกับยกรมพั
าจะเป็
ระภาษีน
ตผู
า งๆ
วขอ
องส่รวมถึ
งตอางยื
าขอจดทะเบี
ฒนาธุรกิจการคา

ภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มประกอบกิจการ
และเมื่อคุณขายสินคา... ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบค
ุ คล คณะบุคคล
หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบค
ุ คล หากมีรายรับจากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณก็ม
หนาทีต
่ องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยที่หากคุณมีรายรับไมถึงจํานวนดังกลาว ก็ยังสามารถ
ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มไดเพือ
่ แสดงตนเปนผูป
 ระกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร หรือจด
ไวเผือ
่ คุณคิดจะเปนผูนาํ เขาหรือสงออกผาฝายทอขิด

เรื่องผ้า

น่ารู้

กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมน่ารู้

ลอมกรอบ1

กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมนารู
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแบงโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 3 กลุม ดังนี้
โรงงานจําพวกที่ 1: มีเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา และคนงานไมเกิน 20 คน ไมมีการฟอก/ยอมสี ไมตองขอ
อนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ 2: มีเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน ไมมีการฟอก/ยอมสี และไมจัด
อยูในโรงงานจําพวกที่ 1 ตองขออนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
โรงงานจําพวกที่ 3: มีเครื่องจักรเกิน 20 แรงมา และคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอก
ยอมสี ตองดําเนินการขออนุญาตเพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติการดําเนินกิจการ

 ภาษี ‘ผูผลิต’ ผาฝายทอขิด

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งโรงงานอุตสาหกรรม
คําวา ‘ขิด’ เปนภาษาพื้นบานอีสาน มาจากคําวา ‘สะกิด’ ดังนั้น ‘ผาขิด’ จึงเปนการเรียกขานชือ
่
ผาตามกระบวนการทอ คือ ผูทอใชไมเก็บขิดสะกิดชอนเครือเสนยืนขึ้นเปนจังหวะตามลวดลายตลอด
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
หนาผา และพุงกระสวยสอดเสนพุงพิเศษและเสนพุงเขาไปตลอดแนวเครือเสนยืนทีถ
่ ูกงัดชอนขึ้น ชวง
จังหวะของความถีห
่ างที่เครือเสนยืนถูกกําหนดไวดว ยไมเก็บขิดจึงเกิดเปนลวดลายขิดขึ้น

โรงงานจ�ำพวกที่ 1: มีเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
และคนงานไม่เกิน 20 คน ไม่มีการฟอก/ย้อมสี
ไม่ต้องขออนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงาน
โรงงานจ�ำพวกที่ 2: มีเครื่องจักรไม่เกิน 20
แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ไม่มีการฟอก/
ย้อมสี และไม่จัดอยู่ในโรงงานจ�ำพวกที่ 1 ต้องขอ
อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง และประกอบกิ จ การโรงงานกั บ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานจ�ำพวกที่ 3: มีเครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า
และคนงานเกิน 50 คน หรือ โรงงานทุกขนาดซึ่ งมี
การฟอก ย้อมสี ต้องด�ำเนินการขออนุญาตเพื่อให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติการ
ด�ำเนินกิจการ

ภาษี ‘ผู้ผลิต’ ผ้าฝ้ายทอขิด
ค� ำ ว่ า ‘ขิ ด ’ เป็ น ภาษาพื้ น บ้ า น
อีสาน มาจากค�ำว่า ‘สะกิด’ ดังนั้น
‘ผ้าขิด’ จึงเป็นการเรียกขานชื่อผ้าตาม
กระบวนการทอ คือ ผู้ทอใช้ไม้เก็บขิด
สะกิ ด ช้ อ นเครื อ เส้ น ยื น ขึ้ น เป็ น จั ง หวะ
ตามลวดลายตลอดหน้ า ผ้ า และพุ ่ ง
กระสวยสอดเส้ น พุ ่ ง พิ เ ศษและเส้ น พุ ่ ง
เข้ า ไปตลอดแนวเครื อ เส้ น ยื น ที่ ถู ก งั ด
ช้อ นขึ้ น ช่ ว งจั งหวะของความถี่ห่า งที่
เครือเส้นยืนถูกก�ำหนดไว้ด้วยไม้เก็บขิด
จึงเกิดเป็นลวดลายขิดขึ้น
ลั ก ษณะเฉพาะของผ้า ทอลายขิด
สังเกตได้จากลายซ�้ำของเส้นพุ่งที่ขึ้นเป็น

แนวสี เ ดี ย วกั น ตลอด อาจเหมื อ นกั น
ทั้ ง ผืนหรือไม่เหมือนกันทั้งผืนก็ได้ แต่
ต้องมีลายซ�้ำที่มีจุดจบแต่ละช่วงของลาย
เห็นได้ชัด
ลวดลายผ้ า ทอขิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ลวดลายที่ ผู ้ ท อได้ รั บ แรงบั น ดาลใจมา
จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเชื่อ
เช่น ลายแมงป่อง ลายช้าง ลายพญานาค
ลายดอกแก้ว ลายดอกจันทน์ ฯลฯ ใน
ปัจจุบันอาจแบ่งกลุ่มลายผ้าทอลายขิด
ได้ เ ป็ น 4 ประเภท คื อ ขิ ด ลายสั ต ว์
ขิดลายพันธุ์ไม้ ขิดลายสิ่งของเครื่องใช้
และขิดลายเบ็ดเตล็ด

เรื่องผ้า

น่ารู้

กรรมวิธีในการทอผ้าลายขิด
วิธีทอผ้าเก็บขิดหรือเก็บดอก ต้องมีอุปกรณ์หลักคือ ไม้ค�้ำกว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวขนาด 2 ศอก
และมีไม้ขนาดเล็กเป็นไม้สอด ใช้ส�ำหรับเก็บขิดให้เป็นลายต่างๆ วิธีการทอผ้าขิดสามารถท�ำได้ดังนี้
1.คัดไม้ขิดโดยไม่มีการเก็บตะกอ เหมาะส�ำหรับการทอลวดลายที่ไม่ซับซ้อนมาก และต้องการ
เปลี่ยนลวดลายบ่อยๆ ไม้ขิดที่เก็บลวดลายจะเรียงกันไปตามล�ำดับบนเครือเส้นยืนซึ่งอยู่ด้านหลังฟืม
2.เก็บขิดเป็นตะกอลอย วิธีนี้ต้องผ่านการคัดไม้ขิดก่อน จากนั้นใช้ด้ายเก็บลายตามไม้ขิดที่คัดไว้ทุก
เส้น เรียกว่า ‘เก็บตะกอลอย’ วิธีนี้สะดวกกว่าวิธีแรกคือไม่ต้องเก็บขิดทุกครั้งที่ทอ แต่ใช้วิธียกตะกอลอยไล่
ไปแต่ละไม้จนครบ ช่วยให้ทอลวดลายซ�้ำๆ กันได้โดยไม่ต้องเก็บลายใหม่ทุกๆ ครั้ง
3.เก็บตะกอแนวตั้ง การเก็บตะกอแนวตั้งพัฒนามาจากการเก็บขิดแบบดั้งเดิม ช่วยให้ทอได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น และสามารถทอลวดลายซับซ้อนที่ต้องใช้จ�ำนวนตะกอมากๆ ได้

ระหว่างกระบวนการผลิตในธุรกิจผ้า
ฝ้ายทอขิดนี้มีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
คุณ คือ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อคุณต้องซื้อวัตถุ
ดิบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกี่ทอ ฝ้าย เส้นด้าย เส้นใย
ต่างๆ สีย้อมผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ราคาของ
ที่เราซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับ
ว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการ
ผลิต อาจต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยใน
การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งกระบวนการด้านภาษีที่
ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ประกอบ
การต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน ตลอดจนการจ้างผลิตสินค้า การ
ให้เช่า และการประกันวินาศภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้ประกอบ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดท�ำ
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อบันทึกจ�ำนวนยอดขาย
สินค้าและจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณได้เรียก
เก็บจากลูกค้าในแต่ละวัน และต้องลงรายการ
ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่จ�ำหน่าย
สินค้าออกไป และเมื่อสิ้นเดือนคุณต้องรวม
ยอดขายและภาษี ข ายเพื่ อ ยื่ น แสดงกั บ กรม
สรรพากรต่อไป

ภาษี ‘ผู้น�ำเข้า’ เส้นใยและสิ่งทอ

การจะเป็นผู้น�ำเข้าเส้นใยและสิ่งทอ เช่น ฝ้าย และไหม เพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตผ้าทอลายขิด นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์ การขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร และ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ประกอบการที่จะน�ำเข้าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ
ก็ตาม ต้อง ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรน�ำเข้า (ลงทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากร
เสียก่อน (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) จากนั้นจึงด�ำเนินการตาม พิธีการน�ำเข้าทางศุลกากร
ที่ด่านศุลกากรหรือช่องทางที่น�ำเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์
และต้อง จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ อีกด้วย
รายการ
ไม่ได้ฟอก
ฟอกแล้ว
ย้อมสี

พิกัดศุลกากร
5209.19.00
5209.29.00
5209.39.00

อัตราอากรขาเข้า
5% หรือ 3.75บาท/กิโลกรัม
5% หรือ 3.75บาท/กิโลกรัม
5% หรือ 3.75บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้คุณยังควรศึกษา โครงสร้างและพิกัดอัตราภาษีเกี่ยวกับสิ่งทอ เพื่อรับทราบ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่เป็นสินค้าที่เข้าข่ายอยู่ในเขตการตกลงการค้าเสรีด้วย

นอกจากนี้คุณยังควรศึกษา โครงสรางและพิกด
ั อัตราภาษีเกี่ยวกับสิ่งทอ เพื่อรับทราบสิทธิ
ประโยชนตางๆ ในกรณีที่เปนสินคาที่เขาขายอยูใ นเขตการตกลงการคาเสรีดวย
**ขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘นําเขา’
ภาษี
‘ผู้ส่งออก’ ผ้าฝ้ายทอขิ
ด
เมื่อมีรายได้จากการจ�ำหน่าย
............................................

การผลิตผ้าฝ้ายทอขิดออกจ�ำหน่าย ไม่ว่าจะ
หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือน�ำเข้า
สินค้ภาษี
าหรือวั‘ผูตส
ถุดงิบออก’
เพื่อท�ผำธุารฝกิาจยทอขิ
อยู่แล้วด แสดงว่าคุณได้ ‘น�ำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�ำหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายหากคุณเปนผูประกอบการผลิต และ/หรือนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบเพือ
่ ทําธุรกิจอยูแลว แสดงวา
่งออก’ สิ่งทีย่ผนเป
ู้ประกอบการทุ
กคน
ผ่าคุนขั
้ น ตอนทางภาษีเบื้อ งต้นที่เกี่ยวกับ กรมสรรพากร ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผูี ้สารลงทะเบี
ณไดผา นขั้นตอนทางภาษีเบื้องตนทีเ่ กี่ยวกับกรมสรรพากร และผานพิธก
นผูนําเขาองท�ำเคืลย
อ แต
การยื
่นแบบแสดงรายการภาษี
มเสียตภาษี
และผ่
านพิธบีกกรมศุ
ารลงทะเบี
ยนเป็นผู้วน�ำดัเข้งานั-ส่
งออกกั
บกรม
สงออกกั
ลกากรมาแล
้น...
ผานขั
้นตอนนี้ไต้ปได
หากคุ
ณไมเคยนําเขาสินพคร้าอใดๆ
อง
าการ ลงทะเบี
ผา้นนพิ
ธีการศุ
ออก (ลงทะเบี
กับกรมศุ
ที่เกี่ยวข้อยงกันบPaperless)
ธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิ
ด ดังนีล้ กากรให
ศุลทํกากรมาแล้
ว ดังนัย้นนเป
... นผ่าผูนขั
ตอนนี
้ไปได้ลเกากรส
ลย แต่หงาก
เรีไม่
ยบร
อยก
คุณ
เคยน�
ำเข้อานสินค้าใดๆ ต้องท�ำการ ลงทะเบียนเป็น
ซึ่งกอนทําการสงออกจะตองผาน ขั้นตอนพิธีการสงออกสิ
นค
ของกรมศุ
ลกากร
พรอมทั
• ภาษี
เงิานได้
เมื่อมีรายได้
การขายผลิ
ตภั้งณฑ์ผ้า
ผู้ผจั่าดนพิ
ีการศุลกากรส่ซงื้อออก
(ลงทะเบียขนายPaperless)
ทําธรายงานภาษี
รายงานภาษี
และรายงานสิฝ้นาคยทอขิ
าและวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
เพื
อ
่
ประกอบการยื
น
่
แบบแสดง
ด ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
กับรายการภาษี
กรมศุลกากรให้
น
มล
ู เรีคยาบร้
เพิอ่มยก่
ตออไป
ผู้ประกอบการมี
หน้อาทีงมี่ต้อหนั
งเสีงยสืภาษี
งินได้ตามรู
นอกจากนี้ กรณีสงออกผาฝายทอขิดไปยังสหภาพยุ
โรปคุณจะต
อรับเรองแหล
งกํปาแบบ
เนิด
ธุ
ร
กิ
จ
คื
อ
บุ
ค
คลธรรมดา
หรื
อ
นิ
ต
บ
ิ
ค
ุ
คล
ซึ
ง
่
ก่
อ
นท�
ำ
การส่
ง
ออกจะต้
อ
งผ่
า
น
ขั
น
้
ตอนพิ
ธ
ก
ี
าร
สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม จากกรมการคาตางประเทศ อีกทั้งยังตองผานการพิจารณาจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิ
ตภัณฑอ
ุตสาหกรรม
มาตรฐานของสินคาสิ่งทอ ที่จะสงออกไปดวย
ส่งออกสินค้า ของกรมศุ
ลกากร
พร้อมทัเพื
้ง ่อจัรัดบท�รอง
ำรายงาน
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจ�ำหน่าย
ภาษี
ซ
อ
้
ื
รายงานภาษี
ข
าย
และรายงานสิ
น
ค้
า
และวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
**ขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘สงออก’
ผ้าฝ้ายทอขิดต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น พนักงานขาย
เพื่ อ ประกอบการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี
มู ล ค่ า เพิ่ ม
............................................
กระบวนการด้ า นภาษี ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การในขั้ น ตอนนี้
ต่อไป
คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ
 เมื่อมีรายไดจากการจําหนาย
การผลิต้ ผกรณี
าฝายทอขิ
ดออกจํ
หนายด ไปยั
ไมวงาจะ ‘นํ
าเข
าวัตลูถุกดจ้ิบางมาผลิ
ตเพือ
่ จํนอกจากนี
าหนาย’ ‘ผลิ
ตเพื่อ งการ
พนั
กงาน
หรือคนงาน
้ยังรวมไปถึ
นอกจากนี
ส ่ ง ออกผ้
า ฝ้ าายทอขิ
จําหนาโย-ส
สิ่งทีง่ผก�ูป
ระกอบการทุ
คนต
องทําคือ การยื
่นแบบแสดงรายการภาษี
การโฆษณา
การขนส่
ง กระบวนการทั้งหมดนี้
สหภาพยุ
รปคุงณออก’
จะต้อหรืงมีอ ‘เป
หนันงผูสืสองรัออก’
บรองแหล่
ำเนิ
ด ให้บริกการ
พรอมเสียภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจผาฝายทอขิด ดังนี้
สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากกรมการค้าต่างประเทศ ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยผู้ประกอบ
น้าที่หดักภาษี
และน�ำส่งต่อกรมสรรพากรภายใน
อีกทั้งยังต้องผ่ภาษี
านการพิ
จารณาจากส�
ำนักกงานมาตรฐาน
เงินได
เมื่อมีรายได
ารขายผลิตภัณฑการมี
ผาฝาหยทอขิ
ทั้งขายในประเทศและส
งออก
ผูประกอบการมี
หนมาตรฐานของสิ
าทีต
่ องเสียภาษี
แบบธุอรนถั
กิจดจากเดื
คือ บุค
หรืนอได้นิติ
ที่ 7ปของเดื
อคลธรรมดา
นที่มีการจ่ายเงิ
ผลิตตาภังประเทศ
ณฑ์อุตสาหกรรม
เพื่อรับรอง
นค้เางินไดวัตนามรู
คคล
สิ่งบุทอ
ที่จะส่งออกไปด้วย
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 ภาษีหัก ณ ที่จา ย ในกระบวนการจําหนายผาฝายทอขิดตองมีการวาจางแรงงาน เชน
พนักงานขาย กระบวนการดานภาษีทต
ี่ องดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจายเงินเดือน คาจาง และ
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• ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจาก

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า
คุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า
ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือ
คุณต้อง ออกใบก�ำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้า
เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
และในกรณีที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี (หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก
ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจากการใหกรรมการกูยืมเงิน ถือเปนการประกอบ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
การให้กรรมการกู
ืมเงิน ถือเป็องเสี
นการประกอบกิ
จการโดย
ยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิ
ชย ผูป้ย
ระกอบการต
ยภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3% ใหกบ
ั กรมสรรพากร
 ภาษีมูลคาเพิม
่ ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพิ่มเขเสี
าไปได
ซึ
กคา
ณ ส�ำนักงานสรรพากร
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิ
ชย์ ผู้ประกอบการต้องเสียภาษี ยภาษีต่ง่อลูกรมสรรพากร
ะกลายเปนผูเสียภาษีนี้แทน แตทส
ี่ ําคัญคือคุณตอง ออกใบกํากับภาษี หรือบิลเงินสดใหลูกคา
พื้นที่สาขาในเขตท้องที่
นหลักฐานดวธุยรกิจเฉพาะ 3.3% ให้กับกรมสรรพากร
และในกรณีที่ขายสินคาจนมีรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทตอป (หรือผูประกอบการทีจ
่ ดทะเบียน
าเพิ่ม) มีหนาที่ตอ
 งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคํานวณภาษีที่ตอ
 งเสียจาก
หักดวย ภาษีซื้อ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายนิว้ Click (ฝง link:
server.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01)

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

และเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘จําหนาย’

4

...........................................

ขาวดี...ภาษีนารู
สําหรับผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณีพิเศษ
ระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหนึ่ง
ที่ ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน’ (ฝง link คะ)

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้

....................
☺ คนไทยที่ดีตองเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ ☺
==========================================

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 3 ประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา
อชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ

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

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

