
Tax 
Clinic

http://taxclinic.mof.go.th

เครือ่งทองโบราณ



เครื่องทองโบราณ เป็นงานฝีมือที่ใช้วัตถุดิบทองค�าเปอร์เซ็นต์ 

สูงถึง 99.99% น�ามาผลิตเป ็นงานฝีมือที่มีลวดลายเป็น

เอกลักษณ์แบบไทยโบราณ ส่วนใหญ่นิยมท�าเป็นเครื่องประดับ

ส�าหรับตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าอาภรณ์ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ  

จี้ ทับทรวง แหวน ก�าไล ต่างหู ปิ่น ฯลฯ หรือใช้เป็นเคร่ืองตกแต่ง 

ข้าวของเครื่องใช้ สถาปัตยกรรมชั้นสูง และงานพุทธศิลป์ต่างๆ

 การจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องทองโบราณ นอกจาก

ต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่เป็นมรดกตกทอดแต ่

ครั้งโบราณกาลแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘ภาษี’ เพื่อให้

ธุรกิจเครื่องทองโบราณด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน

ปูทางไปสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจในอนาคต

เครื่องทองโบราณ

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

                              « แจ้งประกอบการค้าทองค�า

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี 

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขออนุญาตน�าเข้าทองค�า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ยื่นแบบฯ และเสียภาษี



เรื่องทอง

น่ารู้

เริ่มต้นธุรกิจ ‘ทอง’

 ผู้ประกอบการธรุกจิเคร่ืองทองโบราณต้องยืน่แบบ 

ค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ จากนั้น ยื่น

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร เพื่อ

ใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช�าระภาษีต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 และเมื่อคุณ ‘ขายสินค้า’ ไม่ว่าจะประกอบกิจการ 

ค้าขายในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล 

หรือห้างหุ ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากมีรายรับ

จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาท

ต่อปี คณุมหีน้าทีต้่องยืน่ค�าขอจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่  

แต่กรณีที่คุณมีรายรับไม ่ถึงก็ยังสามารถยื่นขอจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพื่อแสดงตนเป็นผู้ประกอบ

การจดทะเบียนกับกรมสรรพากร

 นอกจากนี้คุณยังต้อง แจ้งการประกอบกิจการค้า

ทองค�า ต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยยื่นผ่านสรรพากร

พื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

กระบวนการผลติ ‘เครือ่งทองโบราณ’ นัน้... 
ใช้มือทั้งหมด เริ่มจากการใช้ทองค�า 99.99 
เปอร์เซ็นต์ หลอมลงในรางเหลี่ยม รอให้แข็ง
เป็นแท่ง แล้วน�ามารีดเป็นเส้นเพื่อน�าไปถัก
เป็นสายสร้อย มีลวดลายที่ถักทอทองเส้น
เล็กๆ หลากหลายลาย เช่น ลายถักโป่ง ลาย
สามเสา หรือตีทองให้เป็นแผ่น เพื่อตีลงบน
รางโอที่มีรูกลมๆ ซึ่งเป็นแบบขึ้นทรงลูกประค�า 
จากนั้นเจาะรูที่หัวท้ายลูกประค�าเพื่อร้อยเป็น
สายสร้อย 

ทั้งนี้ รูปทรงลูกประค�ามีหลากหลายแบบ 
เช่น ทรงตะกร้อ ทรงลูกสน ทรงลูกมะยม และ
ทรงลูกโคม ที่เลียนแบบมาจากโคมไฟโบราณ

เมื่อได้เส้นทองถักและลูกประค�าลงยาแล้ว 
จึงน�ามาร้อยและประกอบให้เป็นเครื่องประดับ
ตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะชิ้นเล็กๆ อย่าง
แหวน ต่างหู ก�าไลข้อมอื สายสร้อย กรอบพระ  
หรือจะเป็นชิ้นใหญ่ตามที่ลูกค้าสั่งพิเศษ เช่น 
ทับทรวง รัดเกล้า ก�าไลแขน กระบังหน้า  
ไปจนถึงเคร่ืองประดับตามโบราณวัตถุและ
โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง



ภาษี ‘ผู้ผลิต’ เครื่องทองโบราณ
 ระหว่างกระบวนการผลิตในธุรกิจเครื่องทอง

โบราณ มีภาษี 2 ประเภทหลักๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของคุณนั่นคือ

 • ภาษีมูลค่าเพ่ิม เมื่อผู้ประกอบการต้องซื้อ 

วัตถุดิบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทองค�าแท่ง หรืออุปกรณ์ต่างๆ 

ราคาของที่เราซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับ

ว่าผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายภาษีในส่วนนี้ 

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตอาจ

ต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่ง

กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ 

ผู้ประกอบการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคน

งาน ทุกครั้ง

 นอกจากนี้ คุณต้องจัดท�า รายงานภาษีขาย เพื่อ

บันทึกจ�านวนยอดขายสินค้าและจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่คุณได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าในแต่ละวัน เม่ือสิ้น

เดือนคุณต้องรวมยอดขายและภาษีขายเพื่อยื่นแสดง

กับกรมสรรพากรต่อไป

ภาษี ‘ผู้น�าเข้า’ ทองค�า
 การจะเป็นผู ้น�าเข้าทองค�าเพื่อน�ามาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองโบราณ นอกจากการจดทะเบียน

พาณิชย์ การขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร และจด

ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว ผูป้ระกอบการยงัต้องด�าเนินการ 

ตามขั้นตอนกับหน่วยงานดังต่อไปน้ี เพื่อให้เป็นผู้น�าเข้า

ทองค�าที่ถูกต้อง

 • ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง: ยื่นเรื่อง ขอ

อนุญาตน�าเข้าทองค�า เนื่องจากทองค�าเป็นสินค้าควบคุม

การน�าเข้า ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีก่อนจึงจะ

น�าเข้ามาในประเทศได้

 • กรมศุลกากร : ผู้ประกอบการที่จะน�าเข้าวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ ก็ตาม ต้อง ลงทะเบียนเป็น 

ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

(ลงทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากรเสียก่อน (ลง

ทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) จากนั้นจึงด�าเนินการตาม พิธีการ

น�าเข้าทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรหรือช่องทางที่น�าเข้ามา 

ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ และ

ต้อง จัดท�ารายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

อีกด้วย

เรื่องทอง

น่ารู้

ผู ้ประกอบการจดทะเบียนที่
มีความประสงค์จะได ้รับยกเว ้นภาษี
มูลค่าเพิ่มจากการน�าเข้าหรือการขาย
ทองค�า เฉพาะกรณีที่ยังมิได้ประกอบ
ขึ้นเป็นทองรูปพรรณ ต้องแจ้งการ
ประกอบกิจการค้าทองค�าต่ออธิบดีกรม
สรรพากรตามแบบแจ้งการประกอบ
กิจการค้าทองค�า โดยยื่นผ่านสรรพากร
พื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่



รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

เครื่องทองโบราณ 7114.19.00 20%

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

 ภาษี ‘ผู้ส่งออก’ เครื่องทองโบราณ
 หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือน�าเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้

ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกกับกรม

ศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสินค้าใดๆ ต้องท�าการ ลงทะเบียน

เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ลงทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากรให้

เรียบร้อยก่อน

 ซึ่งก่อนท�าการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอนพิธีการส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง จัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

มูลค่าเพิ่มต่อไป



เมื่อมีรายได้จากการจ�าหน่าย 

 การผลิตเครื่องทองโบราณออกจ�าหน่าย ไม่ว่าจะ 

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

ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคน

ต้องท�าคือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องทองโบราณ ดังนี้

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองทองโบราณ ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่าง

ประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม

รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตเครื่อง

ทองโบราณ ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น พนักงานขาย 

เรื่องทอง

น่ารู้

            ทองค�าแท่ง 99.99% ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานสากล LBMA (London 

Bullion Market Association) ส่วนทองค�าแท่ง 
96.5% ได้รับการรับรองตามมาตรฐานภายใน
ประเทศ โดยสมาคมค้าทองค�า และส�านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

            ทองค�า 99.9% กับทองค�า 96.5% แตก
ต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ค่าความบริสุทธิ์ของทอง 
ถือว่าเป็นทองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งสอง
ประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละ
บุคคล โดยทองค�า 99.99% เป็นที่นิยมทั่วโลก
ในระดับสากล ส่วนทองค�า 96.5% เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทยมากกว่า



ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณ

จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ

คนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจ 

มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็น

ผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือ

บิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

 ส�าหรับผู ้ประกอบการที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า  

1.8 ล้านบาทต่อปี มหีน้าทีต้่องยืน่เสยีภาษมีลูค่าเพิม่โดยค�านวณ

ภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ 

เสียภาษีกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน 

เขตท้องที่

“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 6 ประกอบ ด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ต�ก 

นครสวรรค์ อุทัยธ�นี อุตรดิตถ์

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


