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เครื่องปั ้นดินเผา’ เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย ที่น�าดินมา 

ปั ้นเป็นภาชนะก่อนจะน�าไปเผาไฟเพื่อให้เกิดความคงทน  

ในช ่วงแรกเครื่องป ั ้นดินเผาที่ ได ้ รับความนิยมมากก็คือ  

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน เพราะคณุสมบัตขิองดินบรเิวณด่านเกวยีน

เมือ่น�ามาป้ันแล้วเผาด้วยไฟจะกลายเป็นสแีดง แต่ในปัจจบุนัความนยิม

ของเครื่องปั้นดินเผานอกจากความคงทนแล้ว เรื่องสีสันและลวดลาย

เองก็เป็นส่ิงที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้ามเช่นกัน 

เครื่องปั้นดินเผา

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: นิติบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายสินค้าเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน 

และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

ออกใบก�ากับภาษี  

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี  

(กรณีเป็นผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ยื่นขอยกเว้น/ขอคืนภาษี 

ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



‘เครื่องปั้นดินเผำ’ 
สร้ำงงำน สร้ำงเงิน
 การปั้นเครื่องปั้นดินเผา แม้จะไม่ยาก แต่ก็ต้อง

ใช้ช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถ ยิ่งช�านาญเท่าไร 

เครื่องปั ้นดินเผาที่ผลิตออกมาได้ก็จะยิ่งมีคุณภาพ  

รวมถึงจ�านวนการผลิตต่อวันที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย 

แต่ก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจ สิ่งแรกที่คุณต้องท�าคือ ศึกษา

ท�าความเข้าใจเรื่องของภาษีเพื่อให้สามารถด�าเนิน

ธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ก้ำวแรกสู่ธุรกิจ ‘เครื่องปั้นดินเผำ’
 การประกอบธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา ขั้นตอนแรก 

ก็คือคุณต ้องจดทะเบียนธุรกิจตามรูปแบบที่คุณ

ต้องการ เช่น เป็นกิจการที่ด�าเนินการโดยบุคคลธรรมดา 

กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้ง

ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเสียก่อน 

กำรจดทะเบียนธุรกิจ

• บุคคลธรรมดา จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด

• นิติบุคคล จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด 

• สหกรณ์ จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด

• SMEs จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• กลุ่ม OTOP จดทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอ�าเภอ หรือส�านักงานเขต

 เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนั้น

คุณก็ยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร 

รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม

สรรพากร ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

น้ีจะกระท�าในกรณีที่คุณมีรายได้จากการขาย

เครื่องปั้นดินเผาเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 

(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)

 นอกจากน้ี คณุยังต้องจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ในกรณีทีค่ณุต้องการน�าเข้า-

ส่งออกสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคุณด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าในจุดประสงค์ใด เมื่อเริ่มด�าเนินธุรกิจจะต้องจัดท�ารายงานภาษี

เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย 

โดยรายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดท�า คือ

 • รายงานภาษซีือ้ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายงานคอื ‘ใบก�ากับภาษี’

 • รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบ 

  ก�ากับภาษี’

 • รายงานสนิค้าและวตัถดุบิ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายงานคอื ‘ส�าเนา 

 ใบก�ากับภาษี และใบก�ากับภาษี’

 ซึ่งผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงานภาษีภายใน  3 วันท�าการนับแต่

วันที่ได้มาหรือจ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ



ขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

	 1.	น�ำดนิมำบดให้ละเอยีดท�ำเป็นแท่ง	(ใช้เครือ่งบด)	

	 2.	น�ำดนิท่ีบดเป็นแท่งแล้ว	 น�ำมำขึน้รปูโดยใช้แรงงำน 
คนหรือเครื่องจักร

	 3.	ได้ผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผำแล้ว	 หำกผลติภณัฑ์
บำงอย่ำงต้องวำดลวดลำย	จะน�ำมำวำดลวดลำยก่อน

	 4.	น�ำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นไปเผำ	 ใช้เวลำกำรเผำ
ประมำณ	2-3	วัน	(แล้วแต่ขนำดของผลิตภัณฑ์)

ปั้นเติม

เสริมรู้?ปั้นดินให้เป็นเงิน

 หลังจากผ่านขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจแล้ว ก็ถึงเวลา 

ทีค่ณุและแรงงานฝีมอืของคณุจะใส่ความคดิสร้างสรรค์ 

และความช�านาญป้ันดนิออกมาท�าเงนิ ซึง่ในขัน้ตอนนี ้

คุณมีกระบวนการทางภาษีที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่ 

การจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ และแบบรายงานการจัดท�าค�าร้อง

ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส�าหรับนักท่องเที่ยว (กรณีเป็น 

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่) เพือ่ประกอบ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ  

ที่จ่ายกับกรมสรรพากรด้วย

 
 

การจดทะเบียนพาณิชยตามประเภทธุรกิจ 
บุคคลธรรมดา จดทะเบียนไดท่ี อบต./เทศบาล พาณิชยจังหวัด 
นิติบุคคล จดทะเบียนไดท่ี สํานักพัฒนาธุรกิจ พาณิชยจังหวัด 
วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนไดท่ี กรมสงเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด  
สหกรณ จดทะเบียนไดท่ี สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด 
SMEs จดทะเบียนไดท่ี สํานักพัฒนาธุรกิจ พาณิชยจังหวัด 
 กลุม OTOP จดทะเบียนไดท่ี ท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต 

 
เม่ือจดทะเบียนเรียบรอยแลว จากน้ันคุณก็ย่ืนขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รวมถึงจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากร ซ่ึงการจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิมน้ีจะกระทาํในกรณีทีคุ่ณมี
รายไดจากการขายเคร่ืองปนดินเผาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนได) 

นอกจากน้ี คุณยังตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในกรณีที่คุณตองการนําเขา-สงออกสินคาหรือ
วัตถุดิบที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของคุณดวย ทั้งน้ี ผูที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาในจุดประสงคใด เม่ือ
เร่ิมดําเนินธุรกิจจะตองจัดทาํรายงานภาษีเพ่ือใชประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมกบั
กรมสรรพากรดวย โดยรายงานที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตองจัดทํา คือ 

 รายงานภาษีซ้ือ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘ใบกํากับภาษี’ 
 รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกาํกบัภาษี’ 
 รายงานสินคาและวตัถดุบิ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคอื ‘สําเนาใบกํากบัภาษี 

และใบกาํกบัภาษี’ 
ซ่ึงผูประกอบการตองลงรายการในรายงานภาษีภายใน  3 วันทาํการนับแตวันที่ไดมาหรือ

จําหนายออกไปซ่ึงสินคาหรือบริการ 
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 ปนดินใหเปนเงิน 

หลังจากผานข้ันตอนเร่ิมตนธุรกิจแลว กถ็ึงเวลาทีคุ่ณและแรงงานฝมือของคุณจะใสความคดิ
สรางสรรคและความชาํนาญปนดินออกมาทาํเงิน ซ่ึงในข้ันตอนน้ีคุณมีกระบวนการทางภาษีที่ตอง  เมื่อคุณผลิตเครื่องปั้นดินเผาออกวางจ�าหน่าย 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ ได้แก่

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการจ�าหน่าย

เครื่องปั้นดินเผานั้น คุณอาจต้องมีการว่าจ้างแรงงาน ช่างปั้น 

และช่างฝีมืออื่นๆ ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือพนักงานประจ�า 

ฯลฯ กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ 

เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การ

และขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรม

สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่าย

เงินได้



ดําเนินการ ไดแก การจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวตัถุดิบ และแบบ
รายงานการจัดทาํคาํรองขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับนักทองเที่ยว (กรณีเปนผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) เพ่ือประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม และยังตองย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายกบักรมสรรพากรดวย 
 
ลอมกรอบ1 

ปนเติมเสริมรู 
ข้ันตอนการผลิตเครื่องปนดินเผา 

1.นําดินมาบดใหละเอียดทําเปนแทง (ใชเครื่องบด)  
2.นําดินท่ีบดเปนแทงแลว นํามาขึ้นรูปโดยใชแรงงานคนหรือเครื่องจักร 
3.ไดผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาแลว หากผลิตภัณฑบางอยางตองวาดลวดลาย จะนํามาวาดลวดลายกอน 
4.นําผลิตภัณฑเครื่องปนไปเผา ใชเวลาการเผาประมาณ 2-3 วัน (แลวแตขนาดของผลิตภัณฑ)          

 
 

เม่ือคุณผลติเคร่ืองปนดินเผาออกวางจําหนาย ภาษีทีเ่กีย่วของกับรายไดของคุณ ไดแก 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการจําหนายเคร่ืองปนดนิเผาน้ัน คุณอาจตองมีการวาจาง

แรงงาน ชางปน และชางฝมืออื่นๆ ลูกจางชัว่คราว และ/หรือพนักงานประจํา ฯลฯ กระบวนการดานภาษีที่
ตองดําเนินการในข้ันตอนน้ีคือ เม่ือคุณจายเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือ
คนงาน รวมไปถึงการใหบริการ การโฆษณา การและขนสง กระบวนการทั้งหมดน้ีตองมีการหกัภาษีเงิน
ได ณ ที่จายทกุคร้ัง โดยคณุมีหนาทีห่ักภาษีและนําสงตอกรมสรรพากรภายในวันที ่7 ของเดือนถัดจาก
เดอืนที่มีการจายเงินได 
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 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดจากการขายเคร่ืองปนดินเผา คุณก็มีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดตาม
รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ซ่ึงในฐานะผูประกอบการคุณตองทาํหนาทีเ่ปนพลเมืองที่
ดี เสียภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังน้ี 
 ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 คร้ัง แสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-มิถุนายน ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดอืนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษี
เดอืนมกราคม-ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดอืนมีนาคมปถัดไป    
 ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 คร้ัง  

1.ภาษีเงินไดคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแตวันครบ 6 
เดอืนของรอบระยะเวลาบัญชี  

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายเครื่องปั้น 

ดินเผา คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ  

คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งในฐานะผู้ประกอบ

การคุณต้องท�าหน้าท่ีเป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�าปี 

ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้

 • ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำยื่นแบบ 

ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-

มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือน

กนัยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษเีดอืนมกราคม- 

ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคม

ปีถัดไป   

 • ผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคลยื่นแบบช�าระ

ภาษีปีละ 2 ครั้ง 

  1. ภาษี เงินได ้ครึ่ งรอบระยะเวลาบัญชียื่น

แบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 

เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี 

  2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ 

ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชี  

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ รวมทั้ง 

วสัดอุปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักระบวนผลติเครือ่งป้ันดนิเผา 

ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพ่ิมมาแล้ว เท่ากับว่า

คุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้แล้ว และเมื่อถึงเวลาจ�าหน่าย

เครื่องปั้นดินเผา คุณสามารถตั้งราคาขายโดยบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษี

นี้แทน แต่คุณต้องออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้า

ไว้เป็นหลักฐานด้วย ซึ่งคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ไว้ก ่อน เพราะผู ้มีสิทธิ์ออกใบก�ากับภาษีได้ ก็คือผู ้ที ่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

 ส�าหรับกรณีที่เคร่ืองปั้นดินเผาสร้างรายได้จากยอด

ขายให้คุณมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษี

ที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

 โดยคุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ี

ต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  

ในเขตท้องที่ 

2.ภาษีเงินไดสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบญัช ี  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม หากคุณตองซ้ือวตัถดุิบ รวมทั้งวสัดอุปุกรณอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบักระบวนผลิต
เคร่ืองปนดินเผา ราคาทีคุ่ณซ้ือจะบวกภาษีมูลคาเพ่ิมมาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษีในสวนน้ีแลว 
และเม่ือถึงเวลาจําหนายเคร่ืองปนดินเผา คุณสามารถตั้งราคาขายโดยบวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได ซ่ึง
ลูกคาของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีน้ีแทน แตคุณตองออกใบกาํกบัภาษีหรือบลิเงินสดใหลกูคาไวเปน
หลกัฐานดวย ซ่ึงคุณตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวกอน เพราะผูมีสิทธิ์ออกใบกาํกับภาษีได ก็คอืผูที่
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเทาน้ัน 

สําหรับกรณีที่เคร่ืองปนดินเผาสรางรายไดจากยอดขายใหคุณมากกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมี
หนาทีต่องย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคาํนวณภาษีที่ตองเสียจากภาษีขายหกัดวย
ภาษีซ้ือ 
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โดยคุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

สาขา ในเขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายน้ิว Click (ฝง Link 
http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01)  
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี‘ผลิต’‘จําหนาย’ 

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

วาดวยเร่ือง ‘การนําเขา’ 
หากคุณตองการนําเขาเคร่ืองจักร หรือวัตถุดิบ เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตหรือเพ่ิมคุณภาพของ

เคร่ืองปนดินเผา ตองเร่ิมข้ันตอนการนําเขาดวยการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร(Paperless) ซ่ึงลงทะเบียนเฉพาะคร้ังแรกเพียงคร้ังเดยีวเทาน้ัน จากน้ันจึง
เขาสูข้ันตอนการผานพิธีการนําเขาสินคา ซ่ึงตองศกึษาพิกัดอัตราศุลกากรสินคาทีค่ณุจะนําเขาใหดี เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณภาษีหรือขอยกเวนอัตราอากรขาเขา 
 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเขา 
เครื่องปนดินเผา 6914.90.00 30% 

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

 
 



 โดยในขั้นตอนการด�าเนินการนี้ ผู้ประกอบการอาจมีรายการที่

จะต้องช�าระอากรขาเข้า พร้อมทั้งจัดท�ารายงานภาษีซื้อรายงานสินค้า

และวัตถุดิบ (เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขาย

สินค้า) ทั้งนี้ การลงรายการ ให้ลงภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันที่ได้

มาซึ่งสินค้าหรือบริการโดยในข้ันตอนการดําเนินการน้ี ผูประกอบการอาจมีรายการที่จะตองชําระอากรขาเขา พรอมทั้ง
จัดทาํรายงานภาษีซ้ือรายงานสินคาและวตัถดุิบ (เฉพาะผูประกอบการจดทะเบียนทีป่ระกอบกิจการขาย
สินคา) ทั้งน้ี การลงรายการ ใหลงภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่ไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ 
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**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘นําเขา’ 

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

‘เคร่ืองปนดินเผา’กาวไกลสูตางแดน 
คุณภาพของสินคาไทยยังคงไดรับความม่ันใจจากชาวตางชาตอิยู ดวยความสวยงาม คงทน และ

ราคาไมสูงจนเกินไป ดังน้ัน การสงออกเคร่ืองปนดินเผาจึงเปนชองทางการทาํธุรกิจที่ชวยสรางกาํไร
ใหกับผูประกอบการไทยไดเปนอยางดี ทั้งน้ีผูที่สนใจสงออกตองลงทะเบียนขอเปนผูผานพิธกีารศลุกากร
แบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการนําเขาเคร่ืองปนดินเผา หรือสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือเปน
ผูประกอบการนําเขา-สงออกกับกรมศุลกากรอยูแลว ไมตองลงทะเบียนอีก) 

หลังจากน้ันจึงเขาสูพิธกีารสงออกสินคา อยางไรก็ตาม คุณตองไมลืมจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ 
รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวตัถดุิบ รวมทั้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีเงิน
ได เพ่ือชวยกันนําเงินกลบัไปพัฒนาประเทศ 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี‘สงออก’ 

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

 
ลอมกรอบ2 

ขาวดี ...ภาษีนารู  
              สําหรับผูประกอบการท่ีเปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณี
พิเศษ เพื่อชวยกระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหนึ่ง  
ติดตามไดท่ี ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน’ (ฝง Link คะ) 
 
 
 

============================================== 
☺☺☺☺ทําตาม ‘หนาที่’ ชวยกันเสียภาษีเพื่อพฒันาประเทศ ☺☺☺☺ 

ว่ำด้วยเรื่อง ‘กำรน�ำเข้ำ’

 หากคุณต้องการน�าเข้าเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตหรือเพิ่มคุณภาพ

ของเครื่องปั้นดินเผา ต้องเริ่มขั้นตอนการน�าเข้าด้วยการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

เท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า ซึ่งต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากร

สินค้าที่คุณจะน�าเข้าให้ดี เพื่อประโยชน์ในการค�านวณภาษีหรือขอยกเว้นอัตราอากรขาเข้า

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

เครื่องปั้นดินเผา 6914.90.00 30%

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



“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

	 ตดิตำมได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

‘เครื่องปั้นดินเผำ’ก้ำวไกลสู่ต่ำงแดน

คุณภาพของสินค้าไทยยังคงได้รับความมั่นใจจากชาวต่าง

ชาติอยู่ ด้วยความสวยงาม คงทน และราคาไม่สูงจนเกินไป 

ดังนั้น การส่งออกเครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นช่องทางการท�า

ธุรกิจที่ช่วยสร้างก�าไรให้กับผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่าง

ดี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจส่งออกต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการน�าเข้า

เครื่องปั้นดินเผา หรือสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้

ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ไม่ต้อง

ลงทะเบียนอีก)

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม คุณ

ต้องไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เพื่อช่วยกันน�าเงินกลับไป

พัฒนาประเทศ



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� ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลร�ชธ�นี 

อำ�น�จเจริญ

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


