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ผ้าฝ้ายทอขดิ



ผ้าทอลายขิด เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ผ้าทอ

ลายขิดส่วนใหญ่นิยมใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายมากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลง

มาก็คือเส้นใยไหม น�ามาทอเป็นเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่ 

ผ้าม่าน เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋า ฯลฯ

ผ้าทอชนิดนี้แพร่หลายในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน การทอ

ผ้าขิดต้องอาศัยความช�านาญและทักษะทางฝีมือสูงกว่าการทอผ้าชนิดอื่นๆ ด้วยเทคนิค

กรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ประกอบกับผู้ทอต้องใช้เวลา ความอดทน และความละเอียด

ลออเป็นอย่างมาก  การจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิด นอกจากต้องมี

ใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ยังต้องมีความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘ภาษี’ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วย เพื่อปูทางไปสู่ความ

ส�าเร็จในอนาคต

ผ้าฝ้ายทอขิด

                              « ขออนุญาตตั้งโรงงาน/ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า  

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบก�ากับภาษี การรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดท�ารายงานภาษี การรับรองมาตรฐานจากส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จัดท�ารายงานภาษี จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้

ลงทะเบียน Paperless

ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับ

กรมสรรพากร

เตรียมการยื่นแบบฯ  

และเสียภาษี

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับกรมสรรพากร
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 เร่ิมตนธุรกิจ 

ผูประกอบการธุรกิจผาฝายทอขิดตองเร่ิมตนกิจการดวย การขออนุญาตตั้งโรงงานและประกอบ
กิจการโรงงานทอผา กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ฝง link 
http://www.diw.go.th/diw/M22_index.html) 

จากน้ัน ย่ืนขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร เพ่ือใชย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
และการชาํระภาษีตางๆ ที่เกีย่วของ รวมถึงตองย่ืนคําขอจดทะเบียนพาณิชย กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ภายใน 30 วันนับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ  

และเม่ือคุณขายสินคา... ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบคุคล คณะบุคคล 
หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบคุคล หากมีรายรับจากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณก็มี
หนาทีต่องย่ืนคําขอจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม โดยที่หากคุณมีรายรับไมถึงจํานวนดงักลาว ก็ยังสามารถ 
ย่ืนขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไดเพ่ือแสดงตนเปนผูประกอบการจดทะเบียนกบักรมสรรพากร หรือจด
ไวเผ่ือคุณคิดจะเปนผูนําเขาหรือสงออกผาฝายทอขิด 
 

 
 ภาษี ‘ผูผลิต’ ผาฝายทอขิด 

คําวา ‘ขิด’ เปนภาษาพ้ืนบานอีสาน มาจากคําวา ‘สะกดิ’ ดังน้ัน ‘ผาขิด’ จึงเปนการเรียกขานชือ่
ผาตามกระบวนการทอ คือ ผูทอใชไมเก็บขิดสะกดิชอนเครือเสนยืนข้ึนเปนจังหวะตามลวดลายตลอด
หนาผา และพุงกระสวยสอดเสนพุงพิเศษและเสนพุงเขาไปตลอดแนวเครือเสนยืนทีถู่กงัดชอนข้ึน ชวง
จังหวะของความถีห่างที่เครือเสนยืนถกูกาํหนดไวดวยไมเก็บขิดจึงเกิดเปนลวดลายขิดข้ึน  

ลอมกรอบ1 
กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมนารู 

     กรมโรงงานอุตสาหกรรมแบงโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
     โรงงานจําพวกท่ี 1: มีเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา และคนงานไมเกิน 20 คน ไมมีการฟอก/ยอมสี ไมตองขอ
อนุญาตจัดต้ังและประกอบกิจการโรงงาน 
     โรงงานจําพวกท่ี 2: มีเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน ไมมีการฟอก/ยอมสี และไมจัด
อยูในโรงงานจําพวกท่ี 1 ตองขออนุญาตจัดต้ังและประกอบกิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
     โรงงานจําพวกท่ี 3: มีเครื่องจักรเกิน 20 แรงมา และคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาดซ่ึงมีการฟอก 
ยอมสี ตองดําเนินการขออนุญาตเพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติการดําเนินกิจการ 
 

เริ่มต้นธุรกิจ
ผู้ประกอบการธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิดต้องเริ่ม

ต้นกิจการด้วย การขออนุญาตตั้งโรงงานและ

ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า กับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

จากนั้น ยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี

อากร กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีและการช�าระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม

ประกอบกิจการ 

และเมื่อคุณขายสินค้า... ไม่ว่าจะประกอบ

กิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะ

บุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล 

หากมรีายรบัจากการขายสนิค้าเกนิกว่า 1.8 ล้าน 

บาทต่อปี คุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นค�าขอจดทะเบียน

กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมน่ารู้

     กรมโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งโรงงานอุตสาหกรรม
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

     โรงงานจ�าพวกที่ 1: มีเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน 20 คน ไม่มีการฟอก/ย้อมสี  
ไม่ต้องขออนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงาน

     โรงงานจ�าพวกที่ 2: มีเครื่องจักรไม่เกิน 20 
แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ไม่มีการฟอก/ 
ย้อมสี และไม่จัดอยู่ในโรงงานจ�าพวกที่ 1 ต้องขอ
อนุญาตจัดต้ังและประกอบกิจการโรงงานกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องผ้า

น่ารู้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่หากคุณมีรายรับไม่ถึงจ�านวนดังกล่าว ก็ยัง 

สามารถ ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพื่อแสดงตนเป็น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร หรือจดไว้เผ่ือคุณคิด

จะเป็นผู้น�าเข้าหรือส่งออกผ้าฝ้ายทอขิด

     โรงงานจ�าพวกที่ 3: มีเครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า 
และคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมี 
การฟอก ย้อมสี ต้องด�าเนินการขออนุญาตเพื่อให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติการ
ด�าเนินกิจการ



ค�าว่า ‘ขิด’ เป็นภาษาพื้นบ้าน 

อีสาน มาจากค�าว่า ‘สะกิด’ ดังนั้น  

‘ผ้าขิด’ จึงเป็นการเรียกขานช่ือผ้าตาม 

กระบวนการทอ คือ ผู้ทอใช้ไม้เก็บขิด

สะกิดช้อนเครือเส้นยืนขึ้นเป็นจังหวะ

ตามลวดลายตลอดหน้าผ้า และพุ ่ง

กระสวยสอดเส้นพุ ่งพิเศษและเส้นพุ ่ง 

เข ้าไปตลอดแนวเครือเส้นยืนที่ ถูกงัด 

ช้อนขึ้น ช่วงจังหวะของความถี่ห่างที่

เครือเส้นยืนถูกก�าหนดไว้ด้วยไม้เก็บขิด

จึงเกิดเป็นลวดลายขิดขึ้น 

ลักษณะเฉพาะของผ้าทอลายขิด 

สังเกตได้จากลายซ�้าของเส้นพุ่งที่ขึ้นเป็น

แนวสีเดียวกันตลอด อาจเหมือนกัน 

ทั้งผืนหรือไม่เหมือนกันทั้งผืนก็ได้ แต่

ต้องมีลายซ�้าที่มีจุดจบแต่ละช่วงของลาย

เห็นได้ชัด

ลวดลายผ้าทอขิดส่วนใหญ่เป็น

ลวดลายที่ผู ้ทอได้รับแรงบันดาลใจมา

จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเชื่อ 

เช่น ลายแมงป่อง ลายช้าง ลายพญานาค 

ลายดอกแก้ว ลายดอกจันทน์ ฯลฯ ใน

ปัจจุบันอาจแบ่งกลุ่มลายผ้าทอลายขิด 

ได้เป็น 4 ประเภท คือ ขิดลายสัตว์  

ขิดลายพันธุ์ไม้ ขิดลายส่ิงของเคร่ืองใช้ 

และขิดลายเบ็ดเตล็ด

เรื่องผ้า

น่ารู้

กรรมวิธีในการทอผ้าลายขิด 

       วิธีทอผ้าเก็บขิดหรือเก็บดอก ต้องมีอุปกรณ์หลักคือ ไม้ค�้ากว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวขนาด 2 ศอก 
และมีไม้ขนาดเล็กเป็นไม้สอด ใช้ส�าหรับเก็บขิดให้เป็นลายต่างๆ วิธีการทอผ้าขิดสามารถท�าได้ดังนี้

       1.คัดไม้ขิดโดยไม่มีการเก็บตะกอ เหมาะส�าหรับการทอลวดลายที่ไม่ซับซ้อนมาก และต้องการ
เปลี่ยนลวดลายบ่อยๆ ไม้ขิดที่เก็บลวดลายจะเรียงกันไปตามล�าดับบนเครือเส้นยืนซึ่งอยู่ด้านหลังฟืม

       2.เก็บขิดเป็นตะกอลอย วิธีนี้ต้องผ่านการคัดไม้ขิดก่อน จากนั้นใช้ด้ายเก็บลายตามไม้ขิดที่คัดไว้ทุก
เส้น เรียกว่า ‘เก็บตะกอลอย’ วิธีนี้สะดวกกว่าวิธีแรกคือไม่ต้องเก็บขิดทุกครั้งที่ทอ แต่ใช้วิธียกตะกอลอยไล่
ไปแต่ละไม้จนครบ ช่วยให้ทอลวดลายซ�้าๆ กันได้โดยไม่ต้องเก็บลายใหม่ทุกๆ ครั้ง       

           3.เก็บตะกอแนวตั้ง การเก็บตะกอแนวตั้งพัฒนามาจากการเก็บขิดแบบดั้งเดิม ช่วยให้ทอได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น และสามารถทอลวดลายซับซ้อนที่ต้องใช้จ�านวนตะกอมากๆ ได้

ภาษี ‘ผู้ผลิต’ ผ้าฝ้ายทอขิด



ระหว่างกระบวนการผลิตในธุรกิจผ้า

ฝ้ายทอขิดน้ีมีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

คุณ คือ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อคุณต้องซื้อวัตถุ

ดิบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกี่ทอ ฝ้าย เส้นด้าย เส้นใย

ต่างๆ สีย้อมผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ราคาของ

ที่เราซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับ

ว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ 

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการ

ผลิต อาจต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยใน

การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งกระบวนการด้านภาษีที่

ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ประกอบ

การต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือคนงาน ตลอดจนการจ้างผลิตสินค้า การ

ให้เช่า และการประกันวินาศภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้ประกอบ

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อบันทึกจ�านวนยอดขาย

สินค้าและจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณได้เรียก

เก็บจากลูกค้าในแต่ละวัน และต้องลงรายการ

ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่จ�าหน่าย

สินค้าออกไป และเมื่อสิ้นเดือนคุณต้องรวม

ยอดขายและภาษีขายเพื่อยื่นแสดงกับกรม

สรรพากรต่อไป

ภาษี ‘ผู้น�าเข้า’ เส้นใยและสิ่งทอ
การจะเป็นผู้น�าเข้าเส้นใยและสิ่งทอ เช่น ฝ้าย และไหม เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการ 

ผลิตผ้าทอลายขิด นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์ การขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร และ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ประกอบการที่จะน�าเข้าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ 

ก็ตาม ต้อง ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรน�าเข้า (ลงทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากร

เสียก่อน (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) จากนั้นจึงด�าเนินการตาม พิธีการน�าเข้าทางศุลกากร  

ที่ด่านศุลกากรหรือช่องทางที่น�าเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ 

และต้อง จัดท�ารายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ อีกด้วย

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ไม่ได้ฟอก 5209.19.00   5% หรือ 3.75บาท/กิโลกรัม

ฟอกแล้ว 5209.29.00   5% หรือ 3.75บาท/กิโลกรัม

ย้อมสี 5209.39.00   5% หรือ 3.75บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้คุณยังควรศึกษา โครงสร้างและพิกัดอัตราภาษีเกี่ยวกับสิ่งทอ เพื่อรับทราบ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่เป็นสินค้าที่เข้าข่ายอยู่ในเขตการตกลงการค้าเสรีด้วย



 ภาษี ‘ผู้ส่งออก’ ผ้าฝ้ายทอขิด
หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือน�าเข้า 

สินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ 

ผ่านข้ันตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร 

และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกกับกรม

ศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หาก

คุณไม่เคยน�าเข้าสินค้าใดๆ ต้องท�าการ ลงทะเบียนเป็น 

ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (ลงทะเบียน Paperless)  

กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

    ซึ่งก่อนท�าการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอนพิธีการ

ส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง จัดท�ารายงาน

ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เพื่อประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ต่อไป

 นอกจากนี้ กรณีส ่งออกผ้าฝ้ายทอขิดไปยัง

สหภาพยุโรปคุณจะต้องมี หนังสือรับรองแหล่งก�าเนิด

สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากกรมการค้าต่างประเทศ 

อีกทั้งยังต้องผ่านการพิจารณาจากส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรับรอง มาตรฐานของสินค้า

สิ่งทอ ที่จะส่งออกไปด้วย

เมื่อมีรายได้จากการจ�าหน่าย 

 การผลิตผ้าฝ้ายทอขิดออกจ�าหน่าย ไม่ว่าจะ 

‘น�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�าหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-

ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคน

ต้องท�าคือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิด ดังนี้

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์ผ้า

ฝ้ายทอขิด ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ

ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจ�าหน่าย

ผ้าฝ้ายทอขิดต้องมกีารว่าจ้างแรงงาน เช่น พนกังานขาย  

กระบวนการด้านภาษีที่ต ้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ 

คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ

ให้บริการ การโฆษณา การขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้

ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยผู้ประกอบ

การมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากรภายใน

วันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

นอกจากน้ีคุณยังควรศกึษา โครงสรางและพิกดัอตัราภาษีเกี่ยวกับสิ่งทอ เพ่ือรับทราบสิทธิ
ประโยชนตางๆ ในกรณีที่เปนสินคาที่เขาขายอยูในเขตการตกลงการคาเสรีดวย 
  
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘นําเขา’ 

............................................ 
 
 ภาษี ‘ผูสงออก’ ผาฝายทอขิด 

หากคุณเปนผูประกอบการผลิต และ/หรือนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบเพ่ือทําธุรกิจอยูแลว แสดงวา
คุณไดผานข้ันตอนทางภาษีเบื้องตนทีเ่กี่ยวกับกรมสรรพากร และผานพิธกีารลงทะเบียนเปนผูนําเขา-
สงออกกับกรมศุลกากรมาแลว ดังน้ัน... ผานข้ันตอนน้ีไปไดเลย แตหากคุณไมเคยนําเขาสินคาใดๆ ตอง
ทําการ ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรสงออก (ลงทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากรให
เรียบรอยกอน 
    ซ่ึงกอนทาํการสงออกจะตองผาน ข้ันตอนพิธีการสงออกสินคา ของกรมศลุกากร พรอมทั้ง 
จัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดบิ เพ่ือประกอบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีมูลคาเพ่ิมตอไป 
 นอกจากน้ี กรณีสงออกผาฝายทอขิดไปยังสหภาพยุโรปคุณจะตองม ีหนังสอืรับรองแหลงกาํเนิด
สินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม จากกรมการคาตางประเทศ อกีทั้งยังตองผานการพิจารณาจากสาํนักงาน
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือรับรอง มาตรฐานของสินคาสิ่งทอ ที่จะสงออกไปดวย 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘สงออก’ 

............................................ 
 
 เมื่อมีรายไดจากการจําหนาย  
 การผลติผาฝายทอขิดออกจําหนาย ไมวาจะ ‘นําเขาวตัถดุิบมาผลติเพ่ือจําหนาย’ ‘ผลิตเพ่ือ
จําหนาย-สงออก’ หรือ ‘เปนผูสงออก’ สิ่งที่ผูประกอบการทุกคนตองทาํคอื การย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
พรอมเสียภาษีที่เกี่ยวของกบัธุรกิจผาฝายทอขิด ดังน้ี 
 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายผลิตภัณฑผาฝายทอขิด ทั้งขายในประเทศและสงออก
ตางประเทศ ผูประกอบการมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คอื บคุคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล 
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 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการจําหนายผาฝายทอขิดตองมีการวาจางแรงงาน เชน 

พนักงานขาย กระบวนการดานภาษีทีต่องดําเนินการในข้ันตอนน้ี คือ เม่ือคุณจายเงินเดอืน คาจาง และ
สวัสดิการใหกับพนักงาน ลกูจาง หรือคนงาน นอกจากน้ียังรวมไปถึงการใหบริการ การโฆษณา การ
ขนสง กระบวนการทั้งหมดน้ีตองมีการหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกคร้ัง โดยผูประกอบการมีหนาทีห่ัก
ภาษีและนําสงตอกรมสรรพากรภายในวันที ่7 ของเดอืนถัดจากเดอืนที่มีการจายเงินได 
 



ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’
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 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจากการใหกรรมการกูยืมเงิน ถือเปนการประกอบ

กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย ผูประกอบการตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ใหกบักรมสรรพากร  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได ซ่ึงลกูคา

ของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีน้ีแทน แตทีส่ําคญัคอืคณุตอง ออกใบกาํกบัภาษี หรือบิลเงินสดใหลูกคา
เก็บไวเปนหลักฐานดวย 

และในกรณีที่ขายสินคาจนมีรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทตอป (หรือผูประกอบการทีจ่ดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคาํนวณภาษีที่ตองเสียจาก 
ภาษีขาย หักดวย ภาษีซ้ือ 

ทั้งน้ี คุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขาในเขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายน้ิว Click (ฝง link:
http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01) 
 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘จําหนาย’  

........................................... 
ลอมกรอบ4 

ขาวดี...ภาษีนารู 
              สําหรับผูประกอบการท่ีเปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณีพิเศษ 
เพื่อชวยกระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหนึ่ง  
ติดตามไดท่ี ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน’ (ฝง link คะ) 
 
 

.................... 
☺☺☺☺ คนไทยที่ดีตองเสียภาษีเพื่อพฒันาประเทศ ☺☺☺☺ 

============================================== 
 
 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า 

คุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า

ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือ

คุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้า

เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

และในกรณีที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 

1.8 ล้านบาทต่อปี (หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก 

ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่สาขาในเขตท้องที่  

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจาก

การให้กรรมการกู้ยืมเงิน ถือเป็นการประกอบกิจการโดย

ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบการต้องเสียภาษี

ธุรกิจเฉพาะ 3.3% ให้กับกรมสรรพากร 

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”



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 3 ประกอบ ด้วย จังหวัด นครร�ชสีม� 

อชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร 

อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ

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


