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การ์เม้นท์ หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีวงจรครอบคลุมตั้งแต่การ

ผลิตเส้นใย ทอผ้า ถักผ้า ฟอกย้อม และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป เป็น 

อีกธุรกิจหนึ่งที่เติบโตอย่างมากในประเทศไทย มีทั้งกิจการ

ขนาดเล็กในครอบครัว จนถึงระดับตั้งโรงงานผลิตเพื่อส่งออก สร้าง 

รายได้ให้กับประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งคุณอาจเป็นอีกคนหนึ่ง 

ที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจนี้ และช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ 

ได้ง่ายๆ ด้วยการช่วยกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

การ์เม้นท์

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)

ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ช�าระอากรขาเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษี



 ในธุรกิจการ์เม้นท์ เถ้าแก่หลายรายเริ่มต้น 

ธุรกิจจากการน�าเข ้าในลักษณะซื้อมาขายไป  

จนร�่ ารวย หรือน�า เข ้าวัตถุดิบเข ้ามาผลิต

เพื่อจ�าหน่าย จนกระทั่งธุรกิจเติบโตจนสามารถ 

ส่งออกไปทั่วโลก แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้น มี

เร่ืองส�าคัญที่เถ้าแก่ทุกคนจะลืมไม่ได้คือ การ

จดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจและช�าระภาษีอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเกิน

ความสามารถของนักธุรกิจไทยอย่างแน่นอน
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 เร่ิมตนเร่ือง ‘การเมนท’ 
 การเมนทมีจุดเร่ิมตนไมแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ น่ันคือ การนับหน่ึงจากข้ันตอนการจดทะเบียน
พาณิชยกบักรมพัฒนาธุรกิจการคาภายใน 30 วัน นับแตเร่ิมประกอบกิจการ ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุณจะเปน
กิจการแบบใด เชน เปนกิจการที่ดาํเนินการโดยบคุคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน สหกรณ กลุมบคุคล 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือ นิติบุคคล จากน้ันก็ย่ืนขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษี
อากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากร (กรณีมีรายไดจากการขายเกิน 1.8 ลานบาทตอ
ป) เพียงเทาน้ี คุณก็พรอมจะทําธุรกิจการเมนทแลว ไมวาจะเปนการนําเขา ผลติ/จําหนาย จนถึงการทํา
ธุรกิจสงออกกต็าม 

.................................. 
 
 กาวสูการเปนเจาของโรงงาน ‘การเมนท’  
 สําหรับผูที่กาวเขาสูอตุสาหกรรมการเมนทโดยตองการมีฐานะเปนผูผลิตที่มีโรงงานเปนของ
ตนเอง สิ่งทีต่ามมาหลังจากจดทะเบียนธุรกิจในนามนิตบิุคคลหรือกลุมบคุคลแลวกค็ือ การขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทโรงงานของคุณ ซ่ึงพิจารณาจากขนาด
เคร่ืองจักรหรือจํานวนคนงาน   
 สวนข้ันตอนทางภาษีจะเกิดข้ึนเม่ือคุณเดินเคร่ืองผลติและเร่ิมจําหนายสินคาออกไป โดยใน
ข้ันตอนน้ีภารกิจสําคัญของคุณคือการจัดทาํรายงานภาษี ไดแก ภาษีซ้ือ ภาษีขาย รายงานสินคาและ
วัตถุดิบ เพ่ือใชประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม และการชาํระภาษีเงินได ภาษีเงินไดหัก 
ณ ที่จาย รวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก้ำวสู่กำรเป็นเจ้ำของโรงงำน 

‘กำร์เม้นท์’ 
 ส�าหรับผู ้ที่ ก ้ าว เข ้ าสู ่ อุตสาหกรรม 

การ์เม้นท์โดยต้องการมีฐานะเป็นผู้ผลิตที่มี

โรงงานเป็นของตนเอง สิ่งที่ตามมาหลังจาก

จดทะเบียนธุรกิจในนามนิติบุคคลหรือกลุ ่ม

บคุคลแล้วกค็อื การขออนญุาตประกอบกจิการ

โรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม

ประเภทโรงงานของคุณ ซึ่งพิจารณาจากขนาด

เครื่องจักรหรือจ�านวนคนงาน  

 ส่วนขั้นตอนทางภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

เดินเครื่องผลิตและเริ่มจ�าหน่ายสินค้าออกไป 

โดยในขั้นตอนนี้ภารกิจส�าคัญของคุณคือการจัดท�ารายงานภาษี ได้แก่ 

ภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และการช�าระภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

เริ่มต้นเรื่อง ‘กำร์เม้นท์’
 การ์เม้นท์มีจุดเริ่มต้นไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ นั่นคือ การนับหนึ่งจากขั้นตอน

การจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบ

กิจการ ซ่ึงข้ึนอยู่กับว่าคุณจะเป็นกิจการแบบใด เช่น เป็นกิจการที่ด�าเนินการโดย

บคุคลธรรมดา วสิาหกจิชมุชน สหกรณ์ กลุม่บคุคล วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) หรือ นิติบุคคล จากนั้นก็ยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร รวมถึง 

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่กบักรมสรรพากร (กรณีมรีายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท 

ต่อปี) เพียงเท่าน้ี คุณก็พร้อมจะท�าธุรกิจการ์เม้นท์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้า  

ผลิต/จ�าหน่าย จนถึงการท�าธุรกิจส่งออกก็ตาม



ขยำย
ควำม ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือ

ไม่ก็ตาม ส�าหรับท�า ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ�ารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ล�าเลียง เก็บรักษา หรือท�าลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมการ์
เม้นท์ มีรายละเอียดประเภทของโรงงาน ดังนี้

 • โรงงานจ�าพวกที่ 1: เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
20 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี

 • โรงงานจ�าพวกที่ 2: เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
50 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสีและไม่จัดอยู่ในจ�าพวกที่ 1 

 • โรงงานจ�าพวกที่ 3: เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 
คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอกย้อมสี

การขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานการ์เม้นท์

 โรงงาน  หมายความว่า 
อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ
ท่ีใช้เครื่องจักรมีก�าลังรวมตั้งแต่ 
5 แรงม้าหรือก�าลังเทียบเท่า

 หากคณุคดิเริม่จับธุรกิจการ์เม้นท์ 

ด้วยการน�าเข้าสินค้าในกลุ ่มสิ่งทอ

จนถึงเส้ือผ้าส�าเร็จรูป หลังจากที่คุณ

มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร และ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อย

แล้วก็สามารถเริ่มขั้นตอนแรกของ 

การน� า เข ้ า ได ้ เ ลย  น่ันคือ  การ 

ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร ้เอกสาร 

(Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะ 

ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้น

จึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้า

สินค้า ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนอยู่ภายใต้การ

ดูแลของกรมศุลกากร

กำร์เม้นท์กับกำร ‘น�ำเข้ำ’

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

เสื้อผ้า  62...... 30%

เครื่องนุ่งห่ม  62...... 30%

รองเท้า 64..... 30%

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

 ส่วนขัน้ตอนทางภาษสี�าหรบัผูน้�าเข้าในธรุกจิการ์เม้นท์นัน้ ในพธิกีารน�าเข้า 

สินค้า คุณมีรายการที่ต้องช�าระอากรขาเข้า/ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้า  

(ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า) พร้อมทั้งจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ และเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน�าเข้า เพื่อซื้อมา-

ขายไป หรือน�าเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้าจ�าหน่าย ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่น

แบบฯ ภาษีเงินได้ และยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�าเนินไป

อย่างถูกต้องและสร้างรายได้ให้กับประเทศ



ขยำย
ควำม

การช�าระภาษีอากรขาเข้า/ยกเว้นภาษี
อากรขาเข้า

         ผู้ประกอบธุรกิจน�าเข้าการ์เม้นท์
สามารถช�าระภาษีอากรขาเข้า/ยกเว้นภาษี
อากรขาเข้าได้ ณ ที่ท�าการศุลกากร หรือ
ตัดบัญชีผ่านธนาคาร ระบบจะออกเลขที่
ช�าระอากรในใบน�าเข้าสินค้า กรณีสินค้า
ยกเว ้นอากรระบบจะออกเลขที่ยกเว ้น
อากรในใบขนสินค้าขาเข้าโดยอัตโนมัติ

ส่งออก ‘กำร์เม้นท์’ โกยเงินจำกต่ำงแดน
 ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายอาจเริ่มมองหาตลาดส่งออกหลังท�าตลาด

ในประเทศจนประสบความส�าเร็จแล้ว แต่บางรายก็เริ่มต้นด้วยการเจาะ

ตลาดต่างประเทศเลย เนื่องจากมองเห็นลู่ทางที่จะค้าขายกับต่างชาติ 

ส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม่

ที่เพิ่งเริ่มศึกษาขั้นตอนการส่งออก เมื่อ

คุณมีสินค้าพร้อมแล้ว คุณก็สามารถ

เข้าสู่ธุรกิจนี้ง่ายๆ โดยเริ่มต้นที่การลง

ทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร

แบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนมา

แล้วไม่ต้องท�าการลงทะเบียนอีก) จาก

นั้นเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย แต่

ที่ส�าคัญต้องไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษี

ซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ และยื่นแบบแสดงรายการภาษี

มูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้



มีรำยได้จำกกิจกำร
 เมื่อ ‘การ์เม้นท์’ ของคุณวางจ�าหน่าย

ในตลาด หรือมีการส่งออกต่างประเทศ คุณ

ก็จะมีรายได้จากธุรกิจ ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องท�า

คือ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ดังนี้

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการ

ขายสินค้าการ์เม้นท์ทั้งในประเทศและส่ง

ออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

เงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการ

ผลิตสินค้าการ์เม้นท์ ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน

เข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้อง

ด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน

เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ

หรือน�าเข้าสินค้าการ์เม้นท์ รวมทั้งการซื้อ

วัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว 

เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และ

เมื่อถึงคราวที่จะต้องขายสินค้าการ์เม้นท์ของ

คุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลาย

เป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือ คุณต้อง

ออกใบก�ำกับภำษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้

เป็นหลักฐานด้วย

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ 



“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกัน ‘เสียภำษี’ เพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น

ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีของธรุกจิ ‘กำร์เม้นท์’ 
 หากธุรกิจการ์เม้นท์ของคุณอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ 

SMEs คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของกรมสรรพากรที่

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs โดยการลดอัตราภาษี หักค่า 

สึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 

เท่า และในกรณีที่คุณส่งออกสินค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ คุณยังมี

สิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษีอากรอีกด้วย



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 4 ประกอบ ด้วย จังหวัด ก�ฬสินธุ์ ขอนแก่น 

นครพนม มห�ส�รค�ม มุกด�ห�ร เลย 

สกลนคร หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู 

อุดรธ�นี บึงก�ฬ ร้อยเอ็ด

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ข้ึน ตำม วตัถปุระสงค ์กำร ให ้ควำม 

รู้ เรื่อง ภำษี แก่ ประชำชน อย่ำง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม กำร ให้ บริกำร 

ดำ้น ภำษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภำษ ี

ได้แก่ กรม สรรพำกร กรม สรรพสำมิต 

กรม ศลุกำกร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิำร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทำง เลือก ใหม่ ใน กำร เข้ำ 

ถึง บริกำร ของ ภำค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้ำ หมำย 

 หลัก ของ โครงกำร คือ ผู้ ประกอบ กำร 

รำย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ กำร SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


