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หัตถกรรม ‘จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก’ เป็นผลิตภัณฑ์สานไม้ไผ่

ล้อมรอบภาชนะเซรามิกหรือเครื่องแก้วต่างๆ ผู้ผลิตต้องมี

ความรู ้ในงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตสูง 

เพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียด พิถีพิถัน และสวยงาม ผู้ประกอบการธุรกิจ

ประเภทนี้นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่แสดง

ถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

‘ภาษี’ เพื่อให้ธุรกิจจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย

เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

                    « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                    « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

                    « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิต ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ยื่นขอยกเว้นภาษี

ช�าระภาษีสรรพสามิต แจ้งวันและเวลาท�าการผลิต ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแบบรายการและช�าระภาษี ออกใบก�ากับภาษี จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษี 

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม



คลินิกภาษี 
‘เคร่ืองจักสานไมไผหุมเซรามิก’ 

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

หัตถกรรม ‘จักสานไมไผหุมเซรามิก’ เปนผลติภัณฑสานไมไผลอมรอบภาชนะเซรามิกหรือ
เคร่ืองแกวตางๆ ผูผลติตองมีความรูในงานหัตถกรรมทีต่องใชฝมือและความประณีตสูง เพ่ือใหไดผลงาน
ที่ละเอียด พิถีพิถัน และสวยงาม ผูประกอบการธุรกิจประเภทน้ีนอกจากตองมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญ
ในงานฝมือที่แสดงถึงภูมิปญญาอันทรงคุณคาแลว ยังตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ‘ภาษี’ เพ่ือให
ธุรกิจจักสานไมไผหุมเซรามิกดาํเนินการไดอยางถกูตองตามกฎหมาย  
....................................................................................................................................... 
**Info หนาหลัก 

 
**ตารางขยายความจาก Info 
                     ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
                     ขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (เมื่อมีรายไดจากการขายเกิน 1.8 ลานบาท/ป) 
                     จดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

นําเขา ผลิต  จําหนาย สงออก 
ลงทะเบียน Paperless ย่ืนจดทะเบียนสรรพสามิต  ลงทะเบียน Paperless 
ขั้นตอนพิธีการนําเขา ย่ืนขอยกเวนภาษี  
ชําระภาษีสรรพสามิต แจงวันและเวลาทําการผลิต ขั้นตอนพิธีการสงออก 
จัดทํารายงานภาษี แจงราคาขาย ณ โรงงาน ขอยกเวนภาษีสรรพสามิต 
ย่ืนแบบแสดงรายการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

ย่ืนแบบรายการและชําระภาษี ออกใบกํากับภาษี จัดทํารายงานภาษี 
 

 จัดทํารายงานภาษี 
(ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ย่ืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได / ภาษีมูลคาเพิ่ม 
........................................................ 
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เริ่มต้นการจักสาน
 ลวดลายที่นิยมน�ามาจักสานในงานหุ ้มเซรามิกน้ีมี

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีที่มาจากลายผ้าซิ่น ลายผ้าทอ 

และลายไทยต่างๆ งานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกสามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายลักษณะ เช่น เครื่องประดับ

ตกแต่ง ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือเป็นของที่ระลึก ของ

ขวัญ ของฝากแก่ญาติสนิทมิตรสหายทั่วไป

ซึ่งก่อนอื่นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องจักสานไม้ไผ่

หุ ้มเซรามิกต้องยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับ

กรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ

ช�าระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นยื่นแบบค�าขอจด

ทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 

วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

ส�าหรับกรณีที่คุณขายสินค้า ไม่ว่าจะประกอบ

กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล 

หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับ

จากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่

ต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบ

การจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�าเข้าวัตถุดิบหรือ

ส่งออกเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ก็สามารถยื่นขอจด

ทะเบียนได้เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมเข้าสู่ธุรกิจเครื่อง

จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกแล้ว



ภาษ ี‘ผูผ้ลติ’ จกัสานไม้ไผ่หุม้เซรามกิ
เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสีย 

ภาษีอากร และ/หรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต จากนั้นแจ้งวัน 

และเวลาท�าการผลิต พร้อมแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน

อุตสาหกรรม จัดท�าบัญชีและงบเดือนเพื่อแสดงรายการ

เกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ�าหน่ายและยอดคงเหลือ

สินค้า เมื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เรียบร้อยให้ยื่นช�าระ

ภาษีสรรพสามิตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือน

ที่น�าสินค้าออกจ�าหน่ายโดยมีหลักประกัน ให้ยื่น ณ 

ส�านักงานสรรพสามิตในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 เร่ิมตนการจกัสาน 
ลวดลายที่นิยมนํามาจักสานในงานหุมเซรามิกน้ีมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีที่มาจากลายผาซ่ิน 

ลายผาทอ และลายไทยตางๆ งานจักสานไมไผหุมเซรามิกสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย
ลักษณะ เชน เคร่ืองประดับตกแตง ของใชในชีวติประจําวัน หรือเปนของที่ระลกึ ของขวัญ ของฝากแก
ญาติสนิทมิตรสหายทัว่ไป 

ซ่ึงกอนอื่นผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองจักสานไมไผหุมเซรามิกตองย่ืนขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรกับกรมสรรพากร เพ่ือใชย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและการชาํระภาษีตางๆ ที่เกีย่วของ จากน้ันย่ืน
แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 30 วันนับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ 

สําหรับกรณีที่คุณขายสินคา ไมวาจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล คณะ
บุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบคุคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินคาเกนิกวา 1.8 ลานบาท
ตอป คุณมีหนาที่ตองย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  

ทั้งน้ี หากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียน และ/หรือตองการจะนําเขา
วัตถุดิบหรือสงออกเคร่ืองจักสานไมไผหุมเซรามิก ก็สามารถย่ืนขอจดทะเบียนไดเชนกัน เพียงเทาน้ีคุณก็
พรอมเขาสูธุรกิจเคร่ืองจักสานไมไผหุมเซรามิกแลว 

................................................ 
 
 ภาษี ‘ผูผลิต’ จักสานไมไผหุมเซรามิก 
 
ลอมกรอบ1 

ขยายความ 
ข้ันตอนการผลิตเครื่องจักสานไมไผหุมเซรามิก 

1.เตรียมไมไผสําหรับสาน โดยนําไมไผท่ีเตรียมไวมาแชน้ํากอนประมาณ 1 คืน เพื่อใหไมไผออนนุม 
จากนั้นทําการกรีดตอกโดยใชมีดผาไมไผตามยาว  

2.นําแผนตอกท่ีกรีดแลวมาผาออกใหเปนเสนขนาดเล็ก แลวนําฝายาหมองท่ีเจาะรูดวยเข็มเย็บผาขนาด
ตางๆ กันมาใชในการรีดตอก โดยนําเสนไมไผสอดผานรูดังกลาวแลวรูดฝายาหมอง จนไดตอกกลมขนาดตาม
ตองการ จากนั้นนําไปยอมสีตามแบบลวดลายท่ีวางไว 

3.ใชตอกยืนและตอกสานสีขาวในการสานขึ้นฐานภาชนะตามรูปเซรามิก เมื่อสานเสร็จแลวนํามาทากาวติด
ดวยกระดาษสีขาว กอนนํามาติดกับฐานเซรามิก 

4.สานขึ้นลายดอกโดยใชตอกสีท่ียอมไวแลว ซ่ึงวิธีการสานนั้นขึ้นอยูกับลวดลายท่ีตองการ เชน ลายไทย 
ลายกนก ลายรูปหัวใจ ฯลฯ 

5.เมื่อสานเสร็จแลว ตัดปลายตอกสวนท่ียื่นออกมา แลวขัดรอบดวยกระดาษทรายเบอร 0 จากนั้นเคลือบ
ดวยแลคเกอรเพื่อความเงางาม หรือรมควันเพื่อปองกันเช้ือรา แลวบรรจุหีบหอเพื่อเตรียมสงขาย 

 
เม่ือจดทะเบียนพาณิชย ขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร และ/หรือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

แลว คุณตองย่ืนจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต จากน้ันแจงวันและเวลาทาํการผลติ พรอมแจงราคาขาย ณ 
โรงงานอุตสาหกรรม จัดทาํบัญชีและงบเดือนเพ่ือแสดงรายการเกี่ยวกับวตัถดุิบ การผลิต การจําหนาย
และยอดคงเหลอืสินคา เม่ือจัดเตรียมเอกสารตางๆ เรียบรอยใหย่ืนชาํระภาษีสรรพสามิตภายในวันที ่15 
ของเดอืนถดัจากเดือนที่นําสินคาออกจําหนายโดยมีหลกัประกัน ใหย่ืน ณ สํานักงานสรรพสามิตในพ้ืนที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู 
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ทัง้นี ้ ความเกีย่วข้องกบั ‘ภาษสีรรพสามติ’ ของกจิการ

เครื่องจักสานหุ้มเซรามิก ไม่ได้อยู่ที่ ‘เครื่องจักสาน’ แต่ 

เกิดกับ ‘เซรามกิ’ หรือ ‘เคร่ืองแก้ว’ ทีค่ณุน�ามาใช้ต่างหาก

ขยาย

ความ

ขั้นตอนการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่
หุ้มเซรามิก
 1. เตรียมไม้ไผ่ส�ำหรับสำน โดยน�ำไม้ไผ่ที่
เตรียมไว้มำแช่น�้ำก่อนประมำณ 1 คืน เพื่อให้
ไม้ไผ่อ่อนนุ่ม จำกนั้นท�ำกำรกรีดตอกโดยใช้มีด
ผ่ำไม้ไผ่ตำมยำว 
 2. น�ำแผ่นตอกท่ีกรีดแล้วมำผ่ำออกให้เป็น
เส้นขนำดเล็ก แล้วน�ำฝำยำหม่องที่เจำะรูด้วย
เข็มเย็บผ้ำขนำดต่ำงๆ กันมำใช้ในกำรรีดตอก 
โดยน�ำเส้นไม้ไผ่สอดผ่ำนรูดังกล่ำวแล้วรูดฝำ
ยำหม่อง จนได้ตอกกลมขนำดตำมต้องกำร 
จำกนั้นน�ำไปย้อมสีตำมแบบลวดลำยที่วำงไว้
 3. ใช้ตอกยืนและตอกสำนสีขำวในกำรสำน
ขึ้นฐำนภำชนะตำมรูปเซรำมิก เมื่อสำนเสร็จ
แล้วน�ำมำทำกำวติดด้วยกระดำษสีขำว ก่อน
น�ำมำติดกับฐำนเซรำมิก
 4.สำนขึ้นลำยดอกโดยใช้ตอกสีที่ย้อมไว้
แล้ว ซึ่งวิธีกำรสำนนั้นข้ึนอยู่กับลวดลำยที่
ต้องกำร เช่น ลำยไทย ลำยกนก ลำยรูปหัวใจ 
ฯลฯ
 5.เมื่อสำนเสร็จแล้ว ตัดปลำยตอกส่วน
ที่ยื่นออกมำ แล้วขัดรอบด้วยกระดำษทรำย
เบอร์ 0 จำกนั้นเคลือบด้วยแลคเกอร์เพื่อควำม 
เงำงำม หรือรมควันเพื่อป้องกันเชื้อรำ แล้ว
บรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งขำย



ขยาย

ความ
ผลิตภัณฑ์แก ้วและเครื่องแก ้ว 

คือ แก้วที่มีส ่วนประกอบของตะกั่ว 
(แก้วเลดคริสตัล) ใช้ท�ำเครื่องประดับ 
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งทั่วไป รวมถึง
เครื่องใช้ที่ต้องกำรควำมสวยงำม เช่น 
ลูกปัด แจกัน นำฬิกำ แก้ว เป็นต้น 
ประเภทของแก้วเลดคริสตัล แบ่งออก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่

•	แก้วอ่อน	(Soda Lime) มีโซดำ
และหินปูนเป็นองค์ประกอบร่วมกับ
ทรำย มีทรำยแก้ว 71-75% โซดำ 12-
16% และสำรประกอบอื่นๆ แก้วชนิดนี้
เป็นแก้วที่ใช้เป็นขวด กระปุก ขวดน�้ำดื่ม 
หรือบำนกระจกประตูหน้ำต่ำง

•	แก้วคริสตัล	 (Lead Glass) 
ประกอบด้วยทรำยแก้ว 54-65% ออกไซด์ 
ของตะกั่ว 18-38% โซดำ 13-15% แก้ว 

ชนิดนี้มีค ่ำดัชนีหักเหแสงสูง ส ่อง
ประกำยแวววำว จึงน�ำมำใช้เป็นภำชนะ
สวยงำมบนโต๊ะอำหำร แจกัน แก้วน�้ำ 
และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

•	แก้วบอรอซลิเิคต	(Borosilicate)  
เป ็นแก ้วท่ีมี โบริกออกไซด ์เป ็นองค ์
ประกอบ มีทรำยแก้ว 70-80% โบริก
ออกไซด์ 7-13% และอลูมิเนียมออกไซด์ 
2-7% มีควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อน
ของสำรเคมี และกำรเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ จึงเป็นแก้วท่ีใช้กันมำกใน
อุตสำหกรรมเคมีและในห้องปฏิบัติกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งเป็นหลอดและขวดบรรจุ
ยำในวงกำรเภสัชกรรม ใช้เป็นโคมแก้ว
ในหลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัวชนิด
ทนควำมร้อนที่ใช้ในเตำอบได้

 แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณน�าเครื่องแก้วเหล่านี้ไปใช้เป็น

วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า คุณสามารถขอยกเว้น

ภาษีสรรพสามิตของเครื่องแก้วดังกล่าวได้ โดยต้อง

 • จัดท�าบัญชีประจ�าวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการ

ยกเว้นภาษีที่น�าไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต

สินค้าหรือสิ่งของอื่น 

 • จัดท�างบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับแก้วเลดคริสตัลและ

แก้วคริสตัลอื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี และให้ยื่นงบเดือนดังกล่าว

ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป 

 ส่วนขั้นตอนทางภาษีหลังจากที่คุณผลิตช้ินงานเคร่ืองจักสาน

ไม้ไผ่หุ้มเซรามิกอออกมาวางจ�าหน่ายสร้างรายได้แล้ว ภารกิจส�าคัญ

ของคุณคือการจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

มูลค่าเพิ่ม (กรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) การช�าระภาษี

เงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้  คุณสามารถยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร ณ 

ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ 



	 •	 ภาษีเงินได้ เมื่อมีรำยได้กำรขำยผลิตภัณฑ์เครื่องจักสำนไม้ไผ่หุ้มเซ
รำมิกทั้งขำยในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้อง
เสียภำษีเงินได้ตำมรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล

	 •	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย ในกระบวนกำรจ�ำหน่ำยเครื่องจักสำนไม้ไผ่หุ้มเซ
รำมิกต้องมีกำรว่ำจ้ำงแรงงำน เช่น พนักงำนขำย กระบวนกำรด้ำนภำษีที่
ต้องด�ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และสวัสดิกำร
ให้กับพนักงำน ลูกจ้ำง หรือคนงำน ต้องมีกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ทุก
ครั้ง

	 •	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกำรตั้งรำคำขำยสินค้ำ ผู้ประกอบกำรอำจมีกำร
บวกภำษีมูลค่ำเพิ่มเข้ำไปได้ ซึ่งลูกค้ำของคุณจะกลำยเป็นผู้เสียภำษีนี้แทน 
แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับภำษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้ำเก็บไว้เป็น
หลักฐำนด้วย

 ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรทีข่ำยสนิค้ำจนมรีำยได้มำกกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี 
มีหน้ำที่ต้องยื่นเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยค�ำนวณภำษีที่ต้องเสียจำก ภำษีขำย 
หักด้วย ภำษีซื้อ

ธุรกิจ ‘เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ ้ม

เซรามิก’ นั้นถือเป็นงานศิลปะจาก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่ได้มี 

การน� า เข ้ า สินค ้ าประเภทนี้ แบบ

ส�าเร็จรูป

แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายเช่น

กันที่เลือกจะแตกต่าง ขอใช้วัตถุดิบ

บางอย่างจากต่างประเทศเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตัวเอง ซึ่ง

หากคุณต้องการน�าเข้าวัตถุดิบเช่น

กัน นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์ 

การขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

คุณยังต้องด�าเนินการตามขั้นตอนกับ

หน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นผู้น�า

เข้าเครื่องแก้วที่ถูกต้อง

• กรมสรรพสามิต ยื่นแบบ

รายการภาษีพร้อมช�าระภาษีในเวลาที่

ออกใบขนสินค้านั้น ตามกฎหมายว่า

ด้วยศุลกากร

• กรมศุลกากร ลงทะเบียนเป็น 

ผูผ่้านพธิกีารศลุกากรน�าเข้าทางอิเล็ก- 

ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

โดยลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น จาก

น้ันจึงด�าเนินการตาม พิธีการน�าเข้า

ทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรหรือช่อง

ทางที่น�าเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทาง

เรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ โดย

ต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้า 

ที่คุณจะน�าเข้าให้ดี เพ่ือประโยชน์

ในการค�านวณภาษีอากรขาเข้า เช่น 

พิกัดอัตราศุลกากรเครื่องแก้ว เซรามิก 

แลคเกอร์ สีย้อม หรืออื่นๆ เป็นต้น 

และจะต้อง จัดท�ารายงานภาษีซื้อ 

และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ

ใช้ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

ภาษ ี‘ผูน้�าเข้า’ เคร่ืองแก้ว

ขยาย

ความ



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

ภาษีน่ารู้
 ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน	 หรือ	 SMEs	 จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจรำยย่อย
ในอีกทำงหนึ่ง 

 ตดิตำมได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั	
วิสาหกิจชุมชน’

พิ กั ด อั ต ร ำ ภ ำษี ส ร รพ
สำมิตของผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 15 ของรำคำ
ขำย ณ โรงอุตสำหกรรม ในกรณี
ที่ผู ้ประกอบกำรน�ำเข้ำเครื่องแก้ว
เข ้ำมำในประเทศ หลังจำกยื่น
จดทะเบียนภำษีสรรพสำมิตแล้ว 
สำมำรถช�ำระภำษีได้ที่ด่ำนศุลกำกร
ที่น�ำเข้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกกรม
ศุลกำกรท�ำหน้ำท่ีจัดเก็บภำษีแทน
กรมสรรพสำมิต

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

หัตถกรรมจักสานไม่ไผ่หุ้มเซรามิก 6914.90.00 30%

ไม้ไผ่ (จะผ่า เลื่อยตามยาว ฟอก ขัด 

หรือไม่ก็ตาม)

1401.10.00 ยกเว้นอากร

ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6914.10.00 30%

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

ภาษ ี‘ผูส่้งออก’ เคร่ืองจักสานไม้ไผ่หุม้เซรามกิ

ขยาย

ความ

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ

ผลิต และ/หรือน�าเข้าสินค้าหรือ

วัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดง

ว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้อง

ต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และ

ผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-

ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดัง

นั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่

หากคุณไม่เคยน�าเข ้าสินค้าใดๆ 

ต้องท�าการ ลงทะเบียน Paperless 

กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

    ซึ่งก ่อนท�าการส่งออกจะ

ต้องผ่าน ขั้นตอนพิธีการส่งออก

สินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง 

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และคุณ

ยังอาจยื่นขอยกเว้น คืนภาษี หรือ

ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ส�าหรับ

สินค้าส่งออกประเภทเคร่ืองแก้วได้

ด้วย 



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


