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จากสินค้าซ่ึงเป็นที่รู้จักและซื้อขายกันเฉพาะในท้องถิ่น ปัจจุบัน 

‘มีดอรัญญิก’ กลายเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย ด้วยความประณีตของฝีมือช่างไทยท�าให้มีดอรัญญิก 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่

สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจนี้ นอกจากต้องเตรียมพร้อมเรื่องก�าลังคน 

และเงินที่จะน�ามาลงทุนแล้ว สิ่งส�าคัญคือการท�าความเข้าใจเร่ืองของ 

‘ภาษี’ เพราะไม่เพียงแต่จะน�าพาให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

มีดอรัญญิก

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless จัดท�ารายงานภาษี ออกใบก�ากับภาษี ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ยื่นแบบฯ และเสียภาษี จัดท�ารายงานภาษี ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

ยื่นแบบฯและเสียภาษี จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี



  ลับ ‘คม’ 
 ความรู?้

 ผลิตภัณฑ ์มีดอรัญญิกที่

ผลิตอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 4 

ตระกูล ได้แก่ มีดตระกูลเกษตรกรรม 

มีดตระกูลคหกรรม มีดตระกูล

อาวุธ และมีดตระกูลอื่นๆ ซึ่งแต่ละ

ตระกูลสามารถจ�าแนกตามลักษณะ

ประเภทของการใช้งานได้อีกหลาก

หลาย เช่น 

- ประเภทมีดชุด 

- ประเภทดายหญ้า 

- ประเภทตัด 

- ประเภทมีดครัว 

- ประเภทมีดบนโต๊ะอาหาร 

- ประเภทอุปกรณ์โต๊ะอาหาร 

- ประเภทพกพา 

- ประเภทเก็บไว้ในเรือน 

- ประเภทของขวัญ 

- ประเภทของช�าร่วย 

- ประเภทประดับ

 นอกจากนี้ ผู้ที่จะท�าธุรกิจ

มีดอรัญญิกยังต้องเข้าใจเร่ืองระบบ

การผลิตและการจัดจ�าหน่าย เพื่อให้

ง่ายต่อการตัดสินใจก่อนลงมือท�า

ธุรกิจ

ระบบการผลิตและการจัดจ�าหน่าย

	 1.ใช้ทุนของตนเอง	 และท�ำมีดเพื่อ
จ�ำหน่ำยเอง

	 2.ใช้ทุนตนเองท�ำโดยมีพ่อค้ำมำรับ
ซื้อ	 ซึ่งมีทั้งพ่อค้ำคนกลำงในท้องถิ่นและ
พ่อค้ำคนกลำงต่ำงถิ่น

	 3.น�ำเงินทุนของพ่อค้ำคนกลำงมำ
ลงทุนก่อน	แล้วท�ำส่งพ่อค้ำคนกลำง	โดย
หักค่ำด�ำเนินกำร

	 4.	รับจ้ำงท�ำเฉพำะส่วน	เช่น	รับจ้ำง
ท�ำแค่ตัวมีด	หรือเข้ำด้ำม

	 5.	กู้เงินจำกแหล่งเงินทุนมำท�ำ

‘น�าเข้า’ อย่างเข้าใจ
หากผูป้ระกอบการต้องการน�าสนิค้าเข้ามาในประเทศ 

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

สามัญ คุณต้องเริ่มต้นโดย... จดทะเบียนพาณิชย์ >> ขอมี 

เลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษอีากร >> จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  

>> ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส ์แบบไร ้ เอกสาร  

(Paperless) >> พิธีการน�าเข ้าทางอิเล็กทรอนิกส ์  

(e-Import) >> จัดท�ารายงานภาษี >> ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ผู้ประกอบการจะ

ได้รับมีอยู่ 3 ด้านด้วยกัน คือ

1.การคืนอากร

2.การชดเชยค่าภาษีอากร

3.การยกเว้นอากร

 ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มขีดความ

สามารถให้กับผู้ประกอบการได้มีศักยภาพที่พร้อมจะน�า

สินค้าเข้าแข่งขันในตลาด

ท�าความรู้จักมีดอรัญญิก



  ลับ ‘คม’ 
 ความรู?้

• จดทะเบียนพาณิชย์: การ
ประกอบกิจการขายสินค ้าอะไร 
อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม 
หากคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือ
มีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวม
ทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้น
ไป ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า

•	ขอมี เลขประจ�าตัวผู ้ เสีย
ภาษีอากร: เพื่อใช้ในกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรภำษี	 กำรช�ำระภำษี	
กำรหักภำษีเงินได้	 ณ	 ที่จ่ำย	 กำร

ติดต่อรำชกำรกับกรมสรรพำกร
รวมทั้งกำรจัดท�ำเอกสำรต่ำงๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	กำรจัดท�ำใบก�ำกับ
ภำษี	 กำรจัดท�ำใบเสร็จรับเงิน	
เป็นต้น	(เริ่มใช้	1	ก.พ.55)

•	จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม:  
หำกผู้ประกอบกำรมีรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำหรือบริกำร	 เกินกว่ำ	 1.8	
ล้ำนบำทต่อปี	 แน่นอนว่ำคุณต้อง
เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 และมีหน้ำที่ 
ต ้องยื่ นค� ำขอจดทะเบียนภำษี
มูลค่ำเพิ่มเพื่อเป็นผู ้ประกอบกำร
จดทะเบียน	 (หำกไม่เกินก็ขอจด

ทะเบียนได้เช่นกัน)
•	การลงทะเบียนทางอิเล็ก- 

ทรอนิกส ์แบบไร ้ เอกสาร หรือ  
Paperless (ลงทะเบยีนเฉพำะครัง้แรก)  
มีขั้นตอนดังนี้

	 1.กรอกแบบฟอร์มกำรลง
ทะเบียน		

	 2.ยื่นเอกสำรลงทะเบียนกับ
เจ้ำหน้ำที่

	 3.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแบบ
ค�ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลัก
ฐำน

 4.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือ

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ 3201.90.00 20%

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

ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ 

1.การจัดท�ารายงานภาษี/บัญชี ซึ่งในส่วนของ

การจัดท�ารายงานภาษี/บัญชี ผู้ประกอบการจะต้องท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายสินค้าและวัตถุดิบ 

โดยลงรายงานภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ได้สินค้า

มาหรือจ�าหน่ายออกไป พร้อมจัดท�าบัญชีตาม พระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

2.การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี โดยแบ่ง

เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดการภาษีจากยากเป็นง่าย เพื่อ 

‘การผลิตและจ�าหน่าย’ คล่องตัว



หัวหน ้าฝ ่ายบริหารงานทั่วไป
อนุมัติ

 5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน
ระบบทะเบียน

•	พิธีการน�าเข ้าทางอิเล็ก- 
ทรอนกิส์ (E-IMPORT) มีขั้นตอน
ต่อไปนี้

 1.ผู ้ประกอบการ/ตัวแทน
ออกของรับอนุญาต ส่งข้อมูลเพื่อ
จัดท�าใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบ
พิธีการน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-IMPORT) 

  2.ระบบท�าการตรวจสอบ 
(ฐานข้อมูล/ PaPERlEss) ถ้าข้อมูล

ถูกต้อง ระบบจะออกเลขที่ใบขน 
สนิค้าขาเข้าไปยงัผูส่้งข้อมลู แต่หาก 
ยังไม่ถูกต้อง ระบบจะตอบ “ERROR 
MEssagE” ไปยังผู้ส่งข้อมูลให้แก้ไข

  3.ช�าระภาษีอากรของทุก
หน่วยงาน โดยจ่ายผ่านกับทาง
กรมศุลกากร

  4.เข้าสู่ระบบสั่งการตรวจ
โดยศุลกากร

  5.การน�าของออกจาก
อารักขาศุลกากรโดยติดต่อคลัง
สินค้า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
ติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของสินค้าก่อนออก

จากคลัง    
โดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจ

สอบโดยใช้ระบบ  E-TRackIng ได้ 
ð จัดท�ารายงานภาษี โดยจัด

ท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้า
และวัตถุดิบ ภายใน 3 วันท�าการ

ð ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่ม ด้วยการยื่นใบขน
สินค้าขาเข้า ตามแบบที่อธิบดี
กรมศุลกากรก�าหนด โดยผู้น�าเข้า
มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม
ยื่นใบขนสินค้า (กรมศุลกากรเป็น
ผู้จัดเก็บภาษีแทน)

  ลับ ‘คม’ 
 ความรู?้

การจัดท�ารายงานภาษี

• รายงานภาษซีือ้  เอกสำรหลกัฐำน 
ประกอบกำรลงรำยงำน			คือ	‘ใบก�ำกับ
ภำษี’	

• รายงานภาษขีาย เอกสำรหลกัฐำน 
ประกอบกำรลงรำยงำน		คือ	‘ส�ำเนำใบ
ก�ำกับภำษี’	

• รายงานสินค ้ าและวั ตถุ ดิ บ 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลง
รำยงำน		คือ	‘ส�ำเนำใบก�ำกับภำษี’	และ	
‘ใบก�ำกับภำษี’

ยอดขายหรือรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจมีดอรัญญิกนั้น ท�าให้คุณ

จะต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อม

ช�าระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายมีดอรัญญิก ทั้งขายในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ

ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการผลิตมีดอรัญญิก การขนส่ง ฯลฯ ต้อง

มีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนิน

การคือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

• ภาษมีลูค่าเพิม่ หากคณุต้องซือ้/น�าเข้าวตัถดุบิ รวมทัง้การซือ้วสัด ุ

อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อผลิตมีดอรัญญิก ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้อง

ขายผลผลิตของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือ

คุณต้องออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทัง้นี ้ คณุสามารถยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษต่ีอกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถย่ืน 

ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด



เพราะการส่งออกนับเป็นอีกหน่ึง

ช่องทางส�าคัญที่จะช่วยกระจายสินค้าให้

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ดัง

นั้น ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจถึงภาษี

การส่งออกอย่างละเอียดด้วยเช่นกัน 

โดยมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การผ่านพิธีการ

ส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ >> การจัดท�า

รายงานภาษี/บัญชี >> การยื่นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแบบ ภ.พ.

30 ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร) 

และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

การผ่านพธิกีารส่งออกทางอเิลก็ทรอนิกส์

1.ผู ้ประกอบการหรือตัวแทนออก

ของรับอนุญาต ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�าใบขน

สินค้าขาออกผ่านระบบพิธีการส่งออก

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 

2 .ตรวจสอบข ้อมู ลผ ่ านคอม- 

พิวเตอร์ เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะ

ออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกไปยังผู้ส่ง

ข้อมูล หากข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ระบบจะ

ส่งข้อมูลผิดพลาดกลับไปยังผู้ส่งข้อมูลให้

แก้ไข

3 .ช� า ระหรือยกเว ้นภาษีอากร 

ด�าเนินการโดยผู ้ รับผิดชอบการบรรจุ 

เช่น Freight Forwarders Agent เป็นต้น

  ลับ ‘คม’ 
 ความรู?้
การจัดท�ารายงานภาษี/บัญชี

	 ผู้ประกอบกำรต้องจัดท�ำรำยงำน	ดังนี้

 • รายงานภาษีซื้อ	เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยงำน	คือ	
ใบก�ำกับภำษี				

 • รายงานภาษีขาย	เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยงำน	คือ		
Invoice / Packing List	/	ส�ำเนำใบขนสินค้ำขำออก	และ	หลักฐำน
กำรรับช�ำระเงิน	

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ	เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลง
รำยงำน	คือ		Invoice / Packing List /	ส�ำเนำใบขนสินค้ำขำออก	/	
หลักฐำนกำรรับช�ำระเงิน	

	 โดยลงรำยกำรภำยใน		3	วันท�ำกำรนับแต่วันที่ได้มำหรือจ�ำหน่ำย
ออกไปซึ่งสินค้ำหรือบริกำร

 ขับเคลื่อนไปข้างหน้า น�าสินค้า ‘ส่งออก’



“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

ที่ท�าการศุลกากรหรือตัดบัญชีผ่านธนาคาร ระบบจะ

ออกเลขที่ช�าระอากรในใบขนส่งสินค้า 

กรณีสินค้ายกเว้นอากรระบบจะออกเลขที่ยกเว้น

อากรในใบขนสินค้าขาออกโดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบันสินค้า 

ส่งออกที่ไม่การเรียกเก็บค่าอากร ยกเว้น ได้แก่

- เฉพาะเศษตัด เศษและผงของหนังโคและหนังกระบือ 

ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมท�าหนัง และผลิตหนัง

- ไม้และไม้แปรรปู เฉพาะไม้รวก เฉพาะไม้วเีนยีร์ และอืน่ๆ

4.การบรรจุสินค้า มี 3 ช่องทางในการขนส่ง คือ การ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ 

คลังสินค้าการบินไทย และ คลังสินค้าบางกอกไฟลท์เซอร์

วิสเซส  (BFS) 

5.การจัดท�าข้อมูลใบก�ากับการขนย้ายสินค้าเข้าระบบ 

e-Export จะใช้เลขที่ใบขนสินค้าขาออกในการส่งข้อมูล เมื่อ

ข้อมูลถูกต้อง ให้ท�าการแจ้งเลขที่ใบก�ากับการขนย้ายสินค้า

ไปยังผู้รับผิดชอบการบรรจุ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งข้อมูล 

‘error Message’ ไปยังผู้รับผิดชอบการบรรจุให้แก้ไข เมื่อ

ได้เลขที่ใบก�ากับการขนย้ายสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการจะขน

ย้ายสินค้าไปยังท่าเรือหรือสนามบินที่ส่งออก 



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 1 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชัยน�ท นนทบุรี 

ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� ลพบุรี 

สระบุรี สิงห์บุรี อ่�งทอง

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


