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หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทหิน

ประดับ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

ได้แก่ มูลค่าการผลิต การบริโภค ค่าภาคหลวง และการจ้างแรงงาน ส่วนมูลค่า

ทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั้นได้จากการส่งออกแร่หินไปขายต่างประเทศ 

และถ้าหากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจน้ีอย่างจริงจัง นอกจากคุณจะมีโอกาส

ร�่ารวยจากการประกอบธุรกิจแล้ว คุณยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศด้วยการ 

เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

หินอ่อนและหินแกรนิต

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต (ได้รับการยกเว้นฯ)

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี)

ลงทะเบียน Paperless แจ้งวันเวลาท�าการผลิต 
(ได้รับการยกเว้นฯ)

ออกใบก�ากับภาษี  
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม (ได้รับการยกเว้นฯ)

จัดท�ารายงานภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�าบัญชีประจ�าวัน 
(ได้รับการยกเว้นฯ)

ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษีสรรพสามิต  
(ได้รับการยกเว้นยื่นค�าขอ)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ช�าระภาษีอากร 
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

จัดท�างบเดือน 
(ได้รับการยกเว้นฯ)

ช�าระภาษีสรรพสามิต (ศุลกากร 
จัดเก็บแทน แต่ได้รับการยกเว้นฯ)

ช�าระภาษีสรรพสามิต (ปัจจุบันยกเว้นภาษี) จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



 จุ ด เริ่ มต ้น ธุ ร กิจ หินอ ่อนและหินแกรนิต ใน

ประเทศไทยนั้น ในส่วนของหินอ่อนเริ่มมีการผลิตใน

ประเทศเมื่อปี 2499 ในเขต จ.สระบุรี ก่อนจะค่อยๆ ขยาย

การผลิตไปพ้ืนที่จังหวัดอื่น จนถึงปัจจุบันมีแหล่งผลิตหิน

อ่อนที่ส�าคัญอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่

หินแกรนิตเริ่มผลิตในประเทศเมื่อปี 2529 มีแหล่งผลิตที่

ส�าคัญของประเทศอยู่บริเวณภาคเหนือ

ทั้งหินอ่อนและหินแกรนิตที่ผลิตในประเทศไทย

จะมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งผลิต  

ตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย ทั้งยังมีการ 

น�าเข ้าหินอ ่อนและหินแกรนิตที่มีสีสันและลวดลาย 

เฉพาะตวัจากต่างประเทศอีกด้วย จะเหน็ได้ว่าธรุกจิหนิอ่อน 

และหินแกรนิตนั้นมีเส้นทางที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งผลิต

และจ�าหน่ายในประเทศ น�าเข้า-ส่งออก 

ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะเข้าสู่วงการค้าหินอ่อน

และหินแกรนิตแล้ว ก่อนอื่นลองศึกษารูปแบบธุรกิจและ

การเสียภาษีอย่างถูกต้องกันสักเล็กน้อยเพื่อปูทางสู่ความ

ส�าเร็จในธุรกิจนี้  

‘หินอ่อนและหินแกรนิต’ ทรัพย์ในดินและภำษีช่วยชำติ

‘หินออนและหินแกรนิต’ ทรัพย นดินและภาษีชวยชาติ 
 

 จุดเร่ิมตนธุรกิจหินออนและหินแกรนิตในประเทศไทยน้ัน ในสวนของหินออนเร่ิมมีการผลิตใน
ประเทศเม่ือป  ในเขต จ.สระบุรี กอนจะคอยๆ ขยายการผลติไปพ้ืนที่จังหวัดอื่น จนถึงปจจุบันมี
แหลงผลติหินออนที่สําคั อยูบริเวณภาคตะวันออกเ ียงเหนือ ขณะที่หินแกรนิตเร่ิมผลิตในประเทศเม่ือ
ป  มีแหลงผลติที่สาํคั ของประเทศอยูบริเวณภาคเหนือ 

ทั้งหินออนและหินแกรนิตทีผ่ลิตในประเทศไทยจะมีสีสนัและลวดลายที่แตกตางกันออกไปตาม
แหลงผลติ ตอบสนองลูกคาที่มีความตองการหลากหลาย ทั้งยังมีการนําเขาหินออนและหินแกรนิตที่มี
สีสันและลวดลายเ พาะตวัจากตางประเทศอีกดวย จะเหน็ไดวาธุรกิจหินออนและหินแกรนิตน้ันมีเสนทาง
ที่คอนขางหลากหลายทั้งผลิตและจําหนายในประเทศ นําเขา สงออก  

ดังน้ัน หากคุณตองการที่จะเขาสูวงการคาหินออนและหนิแกรนิตแลว กอนอื่นลองศกึษารูปแบบ
ธุรกิจและการเสียภาษีอยางถูกตองกันสกัเล็กนอยเพ่ือปทูางสูความสาํเร็จในธุรกิจน้ี   
 

  ภาพรวมการจัดเก็บภาษีผลิตภั หินออนและหินแกรนิต
ตามขันตอนการนําเขา ผลิต จัดจําหนาย นประเทศ และสงออกตางประเทศ

กระบวนการ หนวยงานจัดเกบ็ภาษี ภาษีที่จัดเก็บ ขันตอนสําคัญ

การเปด
กิจการ

กรมสรรพากร -การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
- การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

การนาํเขา

กรมศลกากร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนกรม
สรรพสามิต และภาษีมูลคาเพ่ิม

แทนกรมสรรพากร

ภาษีศุลกากร (นําเขา)
-การลงทะเบียนเขาสูระบบพิธีการนําเขา
ทางอิเล็กทรอนิคส (e- p r ) 
(เ พาะการนําเขาครั้งแรก)
- การผานพิธีการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส

กรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต
(ศุลกากรจัดเก็บแทน) - การ ําระภาษีสรรพสามิต 

กรมสรรพากร ภาษีมูลคาเพ่ิม
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

-การจัดทํารายงานภาษี
-การยื่นแบบแสดงรายการ (ใบขน )

การผลิตและ
จําหนาย น

ประเทศ

กรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต
- การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
- การแจงการผลิตและการขาย
- การ ําระภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพากร
ภาษีเงินได

ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพ่ิม

- การจัดทํารายงานภาษี บั ี
- การยื่นแบบแสดงรายการ

การสงออก
ตางประเทศ

กรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต - ขอยื่นคําขอยกเวนและคืนภาษี

กรมศลกากร ภาษีศุลกากร (สงออก) -การผานพิธีการสงออกทางอิเล็กทรอนิคส     
 (e- p r )

           กรมสรรพากร
ภาษีเงินได

ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพ่ิม

- การจัดทํารายงานภาษี บั ี
- การยื่นแบบแสดงรายการ

 
 
 เปดกิจการ ‘หินออนและหินแกรนิต’ 
 หากคุณตองการเร่ิมตนธุรกิจหินออนและหินแกรนิต สิ่งแรกที่ตองทําคือ การจดทะเบยีนธุรกิจซ่ึง
ข้ึนอยูกับวาคุณจะเปนกิจการแบบใด เ น เปนกิจการทีด่าํเนินการโดยบคุคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติ
บุคคล จากน้ันก็ย่ืนขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากร  

ซ่ึงการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมน้ีจะกระทําในกรณีที่คณุมีรายไดจากการขายเกินกวา 1.8 ลาน
บาทตอป แตหากรายไดจากยอดขายของคุณไมเกินน้ีคณุก็สามารถย่ืนจดทะเบียนเพ่ือขอเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนไดเ นกัน 

นอกจากน้ี ในกรณีที่คุณตองการหรือคาดการณวาจะมีการนําเขา-สงออกสินคาอันเกีย่วเน่ืองกับ
ธุรกิจหินออนและหินแกรนิตของคุณแลวละก ็คุณมีหนาที่ตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม โดยผูที่จด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาในจุดประสงคใด จะตองจัดทาํรายงานภาษีเพ่ือใ ประกอบการย่ืนแบบแสดง
รายการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมกบักรมสรรพากรดวย 
 

การจดทะเบียนพา ิชยตามประเภทธรกิจ 
 บคคลธรรมดา จดทะเบียนไดท่ี อบต. เทศบาล พาณิ ยจังหวัด 
 นิติบคคล จดทะเบียนไดท่ี สํานักพั นาธุรกิจ พาณิ ยจังหวัด 
  จดทะเบียนไดท่ี สํานักพั นาธุรกิจ พาณิ ยจังหวัด 

 

 หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจ

หินอ่อนและหินแกรนิต สิ่งแรกที่ต้อง

ท�าคือ การจดทะเบียนธุรกิจซึ่งขึ้นอยู่

กับว่าคุณจะเป็นกิจการแบบใด เช่น 

เป็นกิจการที่ด�าเนินการโดยบุคคล

ธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล 

จากน้ันก็ยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสีย

ภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร 

ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่มนี้จะกระท�าในกรณีที่คุณมีรายได ้

จากการขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาท 

ต ่อป ี แต่หากรายได้จากยอดขาย

ของคุณไม ่ เกินนี้คุณก็สามารถยื่น 

จดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ

จดทะเบียนได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการ

หรือคาดการณ์ว่าจะมีการน�าเข้า-ส่ง

ออกสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหิน

อ่อนและหินแกรนิตของคุณแล้วละก็ 

คุณมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิม่ โดยผูท้ีจ่ดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด จะต้องจัดท�า

รายงานภาษีเพื่อใช้ประกอบการยื่น

แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กับกรมสรรพากรด้วย

กำรจดทะเบียนธุรกิจ

• บุคคลธรรมดำ จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด

• นิติบุคคล จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• SMEs จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

เปิดกิจกำร ‘หินอ่อนและหินแกรนิต’



??ขยำย??ควำม

การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี

การผลิต/จําหนาย

การผลิต/จําหนาย

     การชําระภาษีสรรพสามิต

      การจดทะเบยีนภาษีสรรพสามติ

การแจงราคาขาย 
 รงอตสาหกรรม

การแจงวนัเวลาทําการผลิต
และราคาขาย

      การทําบัญชีและงบเดือน
การย่ืนแบบแสดงรายการ

 
สําหรับผูที่ทาํธุรกิจหินออนและหินแกรนิตที่ผลติและจําหนายในประเทศ นอกเหนือจากการขอมี

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกบักรมสรรพากรแลว เม่ือคุณจะเร่ิมผลิต
และจําหนายหินออนและหินแกรนิตในประเทศ คุณจะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต พรอมทั้งไมตอง
ดําเนินการแจงวันเวลาทําการผลิต แจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ทาํบั ีประจําวันและ             
งบเดอืน รวมถึงการย่ืนแบบและ ําระภาษีสรรพสามิต 

 
ลอมกรอบ  

ขยายความ 
ภาษีสรรพสามิต ‘หินออนและหินแกรนิต’ 

หินออนและหินแกรนิต เปนสินคาท่ีกําหนดในพระรา บั ัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  ตอนท่ี 
 สินคาอ่ืนๆ ขอ .  ( ) คือ มีการจัดเก็บภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ     

ท้ังนี้ เปนการจัดเก็บจากหินออนและหินแกรนิตท่ีแปรรูปแลว แตในปจจุบันไดรับการยกเวนภาษี ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต ( บับท่ี ) ลงวันท่ี  พ ษภาคม  
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการป ิบัติตามพระรา บั ัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  
เมื่อวันท่ี  กันยายน   
 
 

พรอมทั้งจัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวตัถดุิบ (กรณีเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยลงรายการภายใน  วันทาํการนับแตวนัที่ไดมาหรือ
จําหนายออกไปซ่ึงสินคาหรือบริการ และตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จาย และ
ภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดจากการขายหินออนและหินแกรนิต คุณก็มีหนาทีต่องเสยีภาษีเงินได
ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับหินออนและหินแกรนิต คุณตองมีการวาจาง
แรงงานเขามาเกี่ยวของ เร่ืองของภาษีที่ตองดาํเนินการคือ เม่ือคุณจายเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการ
ใหกับพนักงาน ลกูจาง หรือคนงาน ตองมีการหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกคร้ัง 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม หากคุณตองซ้ือเคร่ืองจักร หินออน หรือหินแกรนิต รวมทั้งวสัดอุุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนผลติ ราคาที่คุณซ้ือจะบวกภาษีมูลคาเพ่ิมมาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษีในสวนน้ี 
และเม่ือถึงคราวที่จะตองขายสินคาของคุณบาง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได 
ซ่ึงลูกคาของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีน้ีแทน แตที่สาํคั คอืคุณตองออกใบกํากับภาษีหรือบลิเงินสดให
ลูกคาไวเปนหลัก านดวย 

สําหรับผูประกอบการที่ขายสินคาจนมีรายไดมากกวา .  ลานบาทตอป มีหนาที่ตองย่ืนเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมโดยคํานวณภาษีที่ตองเสียจาก ภาษีขาย หักดวย ภาษีซ้ือ 

 
 

ส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกิจหินอ่อนและหินแกรนิตที่

ผลิตและจ�าหน่ายในประเทศ นอกเหนือจากการขอ

มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรแล้ว เมื่อคุณจะเริ่ม

ผลิตและจ�าหน่ายหินอ่อนและหินแกรนิตในประเทศ 

คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต พร้อมทั้ง 

ไม่ต้องด�าเนนิการแจ้งวนัเวลาท�าการผลติ แจ้งราคาขาย  

ณ โรงอุตสาหกรรม ท�าบัญชีประจ�าวันและ งบเดือน 

รวมถึงการยื่นแบบและช�าระภาษีสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต ‘หินอ่อนและหินแกรนิต’

หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นสินค้าที่ก�าหนด
ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527 ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ ข้อ 08.09 (3) 
คอื มกีารจดัเกบ็ภาษตีามมลูค่าในอตัราร้อยละ 30   

ทั้งนี้ เป็นการจัดเก็บจากหินอ่อนและหิน
แกรนิตที่แปรรูปแล้ว แต่ในปัจจุบันได้รับการ
ยกเว้นภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 42)  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก�าหนดเวลาการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540 

พร้อมทั้งจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย  

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลงรายการภายใน 3 วัน

ท�าการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้า 

หรือบริการ และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายหินอ่อนและ 

หินแกรนิต คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ

ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการประกอบกิจการเกี่ยว

กับหินอ่อนและหินแกรนิต คุณต้องมีการว่าจ้างแรงงาน

เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษีที่ต้องด�าเนินการคือ เมื่อคุณ

จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง



??ขยำย??ควำม

คุณสามารถท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�า
ปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบ 
ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายน
ในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม 
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

  • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระ
ภาษีปีละ 2 ครั้ง 

  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ  
ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน
ของรอบระยะเวลาบัญชี 

  2. ภาษีเงินได้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่สาขาในเขตท้องที่

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์

ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

 ถึงแม้ว่าในประเทศจะมีการผลิตหินอ่อนและหิน

แกรนิตเองได้ก็ตาม แต่ความนิยมในคุณภาพหิน สี และ

ลวดลายของหนิ ทีไ่ม่สามารถหาได้ภายในประเทศก็ยังมอียู่ 

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจหินอ่อนและหินแกรนิต

บางส่วนจึงมีการน�าเข้าหินจากต่างประเทศ ซึ่งคุณก็

สามารถเรียนรู้ขั้นตอนการน�าเข้าเบื้องต้นได้ เริ่มจากการ

ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ

น�ำเข้ำ ‘หินอ่อนและหินแกรนิต’

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ

เครื่องจักร หินอ่อน หรือหินแกรนิต รวมทั้ง

วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวกับกระบวนผลิต 

ราคาที่คุณซ้ือจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว 

เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนน้ี และ

เมื่อถึงคราวที่จะต้องขายสินค้าของคุณบ้าง 

การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่า

เพิ่มเข้าไปได้ ซ่ึงลูกค้าของคุณจะกลายเป็น 

ผู ้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง 

ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้

เป็นหลักฐานด้วย

ส�าหรับผู ้ประกอบการที่ขายสินค้า

จนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  

มีหน ้าที่ต ้องยื่นเสียภาษีมูลค ่าเพิ่มโดย

ค�านวณภาษีที่ต ้องเสียจาก ภาษีขาย หัก 

ด้วย ภาษีซื้อ



นอกจากนี้ คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบและยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเพื่อเสียภาษีและน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้น�าเข้าด้วยการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ตาม

แบบที่อธิบดีกรมศุลกากรก�าหนด ซึ่งกรมศุลกากรเป็นผู้จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร และจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตหินอ่อนและหินแกรนิตแทนกรมสรรพสามิต (ปัจจุบันได้รับการยกเว้นภาษี) 

ส่งออก ‘หินอ่อนและหินแกรนิต’ 
ตีตลำดต่ำงประเทศ

 
 
นอกจากน้ี คุณตองจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานสินคาและวัตถุดบิและย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีเพ่ือเสียภาษีและนําสงภาษีมูลคาเพ่ิมของผูนําเขาดวยการย่ืนใบขนสินคาขาเขา ตามแบบที่อธิบดี
กรมศุลกากรกําหนด ซ่ึงกรมศุลกากรเปนผูจัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร และจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตหิน
ออนและหินแกรนิตแทนกรมสรรพสามิต (ปจจุบันไดรับการยกเวนภาษี)  
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘นําเขา’ 

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

 สงออก ‘หินออนและหินแกรนิต’ ตีตลาดตางประเทศ 
 

การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี

การสงออก

การผานพิธีการ
สงออกอิเล็กทรอนิกส

ขอย่ืนคําขอยกเวนและคืนภาษี

การย่ืนแบบแสดงรายการ

 
 หากคุณมีลูกคาในตางประเทศทีต่องการหินออนลายสวยๆ และหินแกรนิตคุณภาพดจีาก
เมืองไทย คุณสามารถเร่ิมตนธุรกิจสงออกไดโดยลงทะเบียนขอเปนผูผานพิธกีารศุลกากรแบบ 
Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการนําเขาหินออนและหินแกรนิต หรือเปนผูประกอบการนําเขา-
สงออกกับกรมศุลกากรอยูแลว ไมตองลงทะเบียนอกี)  
 
 
 

 หากคุณมีลูกค้าในต่างประเทศที่ต้องการหินอ่อน

ลายสวยๆ และหินแกรนิตคุณภาพดีจากเมืองไทย คุณ

สามารถเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้โดยลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่าน

พิธีการศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนใน

การน�าเข้าหินอ่อนและหินแกรนิต หรือเป็นผู้ประกอบการ 

น�าเข ้า-ส ่งออกกับกรมศุลกากรอยู ่แล ้ว ไม ่ต ้องลง

ทะเบียนอีก) 

จากนั้นเข้าสู ่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย และท่ี

ส�าคัญเมื่อมีรายได้จากธุรกิจส่งออกหินอ่อนและหินแกรนิต

แล้ว คุณต้องไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และยื่นแบบแสดงรายการช�าระ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ เพื่อน�าเงินส่วนหนึ่งกลับมา

พัฒนาประเทศด้วย

อย่าลืม! ตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับอัตราชดเชย

จากการส่งออกหินด้วยนะ

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเขำ้

หินอ่อน 6802.91.10 30% หรือ3.75 บาท /kg

หินแกรนิต 6802.93.00 30% หรือ3.75 บาท /kg

ไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอน

การผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า ทางด่านศุลกากรต่างๆ เช่น ทางอากาศยาน ทางเรือ ทางบก หรือทาง

ไปรษณีย์ โดยในการน�าเข้านั้น คุณต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าขาเข้าหินอ่อนและหินแกรนิต

ให้ดี เพื่อประโยชน์ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้าที่คุณต้องช�าระ ภายใต้การดูแลของกรมศุลกากร



“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของธุรกิจ
‘หินอ่อนและหินแกรนิต’ 

นอกเหนือจากการยกเว้นภาษีสรรพสามิตในการน�าเข้า-ส่ง

ออกแล้ว หากธุรกิจหินอ่อนและหินแกรนิตของคุณเป็นธุรกิจในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน หรือเอสเอ็มอี คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบาย

ของกรมสรรพากรที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีโดย

การลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิด

รายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และในกรณีที่คุณส่งออกสินค้าไป

จ�าหน่ายในต่างประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษีอากรอีก

ด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ ‘คู่มือภำษีส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน’ 



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

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ขึน้ 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 ้บริกำร 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


