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ผลิตภัณฑ์กระจูด

‘ก

ระจูด’ เป็นพืชตระกูลกก ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นวัตถุดิบส�ำคัญ
ในการสร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งจั ก สานอั น ทรงคุ ณ ค่ า ทั้ ง ความ
สวยงามและประโยชน์ใช้ส อย จากเส้ น กระจู ด ที่ เ ล็ กและ
เหนียว กลายเป็นเสื่อกระจูด แปรรูปเป็นของใช้ของตกแต่งได้หลากหลาย
จนกระทั่งทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์กระจูดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลายเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์กระจูดจึงไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
และชุมชนเท่านั้น แต่ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระจูด ยังเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศด้วยการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
อีกด้วย

ผลิต

จ�ำหน่าย
ส่งออก
จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขอยกเว้นภาษี
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

‘กระจูด’ ภูมิปัญญาสร้างรายได้
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ‘กระจูด’ อาจเป็นเพียงอาชีพเสริมของเกษตรกรในภาคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่
มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส�ำหรับการเติบโตของพืชตระกูลกก
แต่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในหลายพื้นที่ได้
ประสบความส�ำเร็จจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูดให้กลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงติดอันดับ OTOP 5 ดาว และ
สามารถส่งออกไปท�ำตลาดยังต่างประเทศได้
แต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงขั้นนั้น ก้าวแรกที่จะท�ำให้ธุรกิจนี้เข้มแข็งก็คือ การเรียนรู้ระบบภาษีซึ่งนอกจากจะช่วยให้
มีเงินจากภาษีไปพัฒนาประเทศแล้ว ธุรกิจของคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐอีกด้วย
กระบวนการผลิตกระจูด

ก่อนเริ่มถักทอ
หากจะผลิตสินค้าจากกระจูด ไม่ว่าจะเป็นเสื่อ กระเป๋า
หมวก ของใช้ หรื อ ของตกแต่ ง อื่ น ๆ ด้ ว ยการรวมกลุ ่ ม กั น
ในชุมชนในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน สิ่งแรกที่คุณต้องท�ำคือการ
จดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ส� ำ นั ก งานเกษตรอ� ำ เภอหรื อ เขต
พร้อมกันนี้ ควรจดทะเบียน OTOP กับส�ำนักพัฒนาชุมชนด้วย
จากนั้นต้องขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน
1.8 ล้ า นบาทต่ อ ปี หรื อ หากรายได้ ไ ม่ เ กิ น นี้ แ ต่ ต ้ อ งการเป็ น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อต่อยอดสู่การน�ำเข้า-ส่งออก ก็
สามารถจดทะเบียนได้) เพียงเท่านี้ คุณก็ก้าวผ่านขั้นแรกของการ
วางรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของคุณแล้ว

จากกระจูด ไมวาจะเปนเสื่อ กระเปา หมวก ของใช หรือของตกแตงอื่นๆ ดวย
องทําคือการจดทะเบี
นลักษณะของวิ
ษณะของ สาหกิจชุมชน สิ่งแรกที่คุณตการจดทะเบี
ยนวิสาหกิจชุยมนวิ
ชนสาหกิจ
อําเภอหรือเขต พรอมกันนี้ ควรจดทะเบียน OTOP กับสํานักพัฒนาชุมชนด
ชน วย
(กรณีอยู่ในครอบครัวเดียวกันยื่นค�ำขอ
าตัวผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคา•เพิบุ่มคของกรมสรรพากร
คลไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่
1.8 ลานบาทตอป หรือหากรายไดไมเกินนี้แต
ตองการเป
นผูจปชุระกอบการจด
จดทะเบี
ยนวิสาหกิ
มชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
รนําเขา-ส
- งออก ก็สามารถจดทะเบียนได) เพียงเทานี้ คุณก็กาวผานขั้นแรก
งใหกับธุรกิจของคุณแลว
• รู ป แบบ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล

ถักทอ

เรื่องน่ารู้

ถักทอเรื่องนารู

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัท
มหาชนจ�ำกัด

มชน
• ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
า 7 คน และไมอยูในครอบครัวเดียวกันยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรม

ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ (วิสาหกิจ
ชุมสชนจะต้
งเสีนิยตภาษี
ประเภทใดบ้
สวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุน
วนสามัอญ
ิบุคคล
หางหุนาสงวน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและธุรกรรมของ
ทมหาชนจํากัด
วิสาหกิจชุมชนนั้นๆ)

กี่ยวของ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
กิจชุมชนจะต
มชนจะตองเสียภาษีประเภทใดบาง ขึ้นอยูกับรูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจ

ถักทอ

เรื่องน่ารู้

ทอกระจูด สร้างชื่อสร้างรายได้
หลั ง จากจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและมี เ ลข
ประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่ง
เริ่มตั้งแต่การน�ำกระจูดมาตากแดด ย้อมสี และสานขึ้นรูป
ซึ่งเป็นศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลิต ก้าวต่อไปคือการจัด
จ�ำหน่ายเพื่อรับผลตอบแทนเป็นรายได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้
คุณมีภารกิจส�ำคัญคือ การจัดท�ำรายงานภาษีขาย รายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ และรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
โดยการลงรายการนั้นให้ลงภายใน 3 วันท�ำการนับแต่
วันที่จ�ำหน่าย เพื่อใช้ส�ำหรับการช�ำระภาษีเงินได้ ภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้ ง นี้ คุ ณ สามารถยื่ น แบบแสดงรายการเพื่ อ
เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา ในเขตท้องที่
ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยัง
สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์
ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนด
เวลาที่กรมสรรพากรก�ำหนด

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ
ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการตากแดด ย้อมสี สาน
ขึ้นรูป หรือขั้นตอนอื่นๆ ของการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการคือ เมื่อคุณจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ราคา
ที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณ
เป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขาย
ผลิตภัณฑ์จากกระจูดของคุณบ้าง การตั้งราคาขาย
อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ
คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณ
ต้องออกใบก�ำกับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็น
หลักฐานด้วย

ส่งออก ‘กระจูด’ เจาะตลาดต่างประเทศ
เสน่ห์ของเสื่อกระจูดและผลิตภัณฑ์จากกระจูด
ไม่เพียงแต่ถูกใจชาวไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สามารถดึงดูดเม็ดเงิน
จากกระเป๋าของชาวต่างชาติได้อีกด้วย ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้หลายรายจึงเริ่มส่ง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูดไปท�ำตลาดนอกประเทศ
สถิติการน�ำเข้า-ส่งออก ‘ผลิตภัณฑ์กระจูด’
ปี
2553
2554
2555
รวมทั้งหมด

ประเภท
การส่งออก
การส่งออก
การส่งออก

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
551,753.33
57,270.00
15,008.10
624,031.43

และการเป็นผู้ประกอบการส่งออกก็แค่เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนขอ
เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless ก็สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้
เลย (อ๊ะๆ อย่าลืมนะว่าก่อนจะลงทะเบียน Paperless คุณต้องเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียน นั่นคือ ผ่านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว) แต่ที่ส�ำคัญต้องไม่
ลืมจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้

ถักทอ

เรื่องน่ารู้
กรณีเกิดการน�ำเข้า

ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless
และเข้าสู่พิธีการน�ำเข้า โดยต้องศึกษาพิกัดศุลกากรของสินค้า
ที่จะน�ำเข้าให้ดีเพราะต้องน�ำมาค�ำนวณภาษีที่คุณต้องจ่ายก่อน
น�ำสินค้าเข้าประเทศ
รายการ
กระจูด
เสื่อกระจูด
เครื่องจักสาน

พิกัดศุลกากร
1401.90.00
4601.99.10
4602.19.00

อัตราอากรขาเข้า
30%
30%
30%

ผลิตภัณฑ์จากกระจูดถือเป็นภูมิปัญญา
ของท้องถิน่ ไทย วัตถุดบิ หลักจึงหาได้ในประเทศ **ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่
แต่ ห ากคุ ณ คิ ด จะน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ บาง http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp
ชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าจาก
‘กระจูด’ ของคุณ เช่น สีย้อม ด้าย หรืออื่นๆ ก็
รวมทั้งคุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้า
สามารถท�ำได้ เพียงแต่คณ
ุ ต้องเป็นผูป้ ระกอบการ และวัตถุดิบเพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า
จดทะเบียน (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว) เพิ่มต่อไปด้วย

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ‘ผลิตภัณฑ์กระจูด’
หากคุณท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย ‘ผลิตภัณฑ์กระจูด’ ในฐานะวิสาหกิจ
ชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรายได้จากการขายสินค้าไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากรโดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของคุณใน
ฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ในอัตราเร่ง และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และในกรณีที่คุณส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากกระจูดไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่า
ภาษีอากรอีกด้วย

ถักทอ

เรื่องน่ารู้
สิทธิประโยชน์ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนนั้น
กรมสรรพากรมีก�ำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
วิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลส�ำหรับรายได้ไม่
เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2552 – 31 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
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 9 ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา พัทลุง
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ตรัง สตูล

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

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

