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ผ้าไหม



ผ้ าไหม’ มรดกแห่งภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ถือ

เป็นส่ิงทอที่มีความงดงามเฉพาะตัว สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความ

เป็นไทยได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันผ้าไหมเป็นสินค้า OTOP และสินค้า

ส่งออกยอดนิยม โดยมีมูลค่าการส่งออกไปยังต่างประเทศในปี พ.ศ.2553  

กว่า 683 ล้านบาท ตลาดหลักคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ผู ้ประกอบการในธุรกิจประเภทนี้ นอกจากต้องศึกษาทุกข้ันตอน 

การผลิตอย่างพิถีพิถันแล้ว ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ขั้นตอนการเสียภาษีต่างๆ  

ไปด้วย เพื่อความถูกต้องและท�าหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ 

ผ้าไหม

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                              « ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน และขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานทอผ้า  

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี (กรณีผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี (กรณีผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การรับรองมาตรฐานจากส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ลงทะเบียน Paperless

ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับ

กรมสรรพากร

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับกรม

สรรพากร



เกล็ด

ความรู้

ประวัติอันทรงคุณค่า
  ผ้าไหมไทย นับว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

เป็นภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจของคนไทย และเป็นการสืบสาน

ภูมปัิญญาการทอผ้ามาตัง้แต่ครัง้โบราณกาล สะท้อนให้เหน็ 

ถึงเอกลักษณ์และความผูกพันระหว่างธรรมชาติกับวิถีชิวิต

ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค

ณ วนันีผ้้าไหมไทยจงึมใิช่เป็นเพยีงต�านานทีเ่ล่าขาน  

แต่ทุกเส้นใยที่สอดประสานจนเกิดเป็นลวดลายแห่งศิลปะ

บนผืนผ้า คือมรดกอันล�้าค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพชน

ไทย ที่อนุชนรุ่นหลังควรร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริม สืบสาน 

และอนุรักษ์ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

ผ้าไหมไทยสามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
ผ้าพื้น: ผ้าทอสีพื้นธรรมดาไม่มีลาย
ผ้าเขียนลาย: ส่วนมากเขียนลายทอง
ขิด: วิธีการทอเพื่อให้เกิดลวดลาย โดยวิธีการเพิ่มเส้น

ด้ายพุ่งพิเศษในระหว่างการทอ
จก: วิธีการทอเพื่อให้เกิดลวดลาย โดยเพิ่มเส้นด้ายพุ่ง

พิเศษขึ้นลงเป็นลวดลายต่างๆ เป็นช่วงๆ
มัดหมี่: น�าเส้นไหมมาย้อมสี มัดบริเวณที่ต้องการ เมื่อ

น�าไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้า
ยก: การยกตะกอแยกด้ายเส้นยืน เพื่อสอดเส้นพุ่งที่

เป็นไหมสีอื่น/ดิ้นเงิน/ดิ้นทอง หรือเพิ่มด้ายเส้นพุ่งจ�านวน 2 
เส้น หรือมากกว่านั้น เข้าไปในผืนผ้า เพื่อท�าให้เกิดลวดลาย
เฉพาะขึ้น

แพรวา: การทอผสมกันระหว่างขิดและจกบนผืนผ้า
เดียวกัน ค�าว่า ‘แพรวา’ มาจากความยาวของผ้าที่ยาวประมาณ 
1 วา (2 เมตร)



ถักทอเส้นใยแห่งคุณภาพ
  ผู้ประกอบการ ‘ผ้าไหม’ ต้องเริ่มต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม ‘คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระ

ราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499’ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับแต่เริ่มด�าเนิน

กิจการ ซึ่งปัจจุบันสามารถยื่นจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

  ข้ันตอนต่อไปคือ การขออนุญาตจัดตั้งโรงงานและขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแบ่งกลุ่มโรงงานออกเป็น 3 จ�าพวก ดังนี้

โรงงานจ�าพวกที่ ลักษณะโรงงาน การขออนุญาต

1 เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน  

ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี 

ไม่ต้องขออนุญาต 

2 เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน  

ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสีและไม่จัดอยู่ในจ�าพวกที่ 1 

ขออนุญาตก่อนด�าเนินการ 

3 เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน  

หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอกย้อมสี 

ต้องได้รับอนุมัติก่อนด�าเนินการ 

โรงงานทุกจ�าพวกต้องมีบ่อ

บ�าบัดน�้าเสียตามข้อก�าหนด

จากนั้นต ้องขอมีเลขและบัตร

ประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งประกอบ

ด้วยตัวเลข 13 หลัก (เปลี่ยนจาก 10 

หลัก เป็น 13 หลัก เมื่อ 1 ก.พ. 2555) 

ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้ได้ถูกเชื่อมโยงกับ

กรมสรรพากร ส�านักงานประกันสังคม 

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้ง 

3 หน่วย 

เรื่องที่คุณอาจด�าเนินการล�าดับ

ถัดไปคือการจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพ่ิม ธุรกิจผลิต/จ�าหน่ายผ้าไหมอยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับจากยอด

ขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี (หาก 

ไม่เกินก็สามารถยื่นขอจดได้ เพื่อเป็น 

ผู ้ประกอบการจดทะเบียนกับกรม

สรรพากร หรือต้องการเป็นผู้น�าเข้า-

ส ่งออกกับกรมศุลกากร) โดยยื่น

จดก่อนวันเริ่มประกอบการ เพราะ

จะได ้ประโยชน ์ในการขอคืนภาษี

กรณีก่อสร้างโรงงาน/อาคาร หรือซื้อ

อุปกรณ์ส�านักงาน โดยยื่นแบบ ภ.พ.

30 (เป็นรายเดือนภาษี) ภายในวันที่ 

15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 83 

แห่งประมวลรัษฎากร

โดยหน้าที่ที่ตามมาหลังคุณจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ คุณต้อง

จัดท�ารายงานภาษีเพื่อใช้ประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า

เพิ่มต่อไป  



เกล็ด

ความรู้

ทั้งนี้ กรณีมีดอกเบี้ยรับจากการให้กรรมการกู้
ยืมเงิน คุณต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) เพราะ
ถือเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคาร
พาณิชย์ (ตามมาตรา 91/2, 91/5, 91/6) ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะรวม 3.3% 

ตาม พ.ร.บ.รายได้เทศบาล 

พ.ร.บ.รายได้สุขาภิบาล 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. เมือง
พัทยา 

โดยค�านวณเป็นรายเดือนภาษี SBT = รายรับ 
(ฐานภาษี) คูณ อัตราภาษี ตามมาตรา 91/5 และ
ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ลอมกรอบ2 
เกร็ดความรู 

   ท้ังนี้ กรณีมีดอกเบ้ียรับจากการใหกรรมการกูยืมเงิน คุณตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) เพราะถือเปนการ
ประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย (ตามมาตรา 91/2, 91/5, 91/6) ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะรวม 
3.3%  

ตาม พ.ร.บ.รายไดเทศบาล  
พ.ร.บ.รายไดสุขาภิบาล  
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. เมืองพัทยา  
โดยคํานวณเปนรายเดือนภาษี SBT = รายรับ (ฐานภาษี) คูณ อัตราภาษี ตามมาตรา 91/5 และย่ืนแบบ 

ภ.ธ.40 ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
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 อัตลักษณแหงการผลิตและจําหนาย 
  ในกระบวนการผลติผาไหมเพ่ือจําหนายน้ัน คุณตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/1 พรอม
สงรายงานใหกรมสรรพากร โดยการจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย เพ่ือรายงานวาคุณไดเรียก
เก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาสินคาไปทั้งสิ้นในเดอืนภาษีน้ัน ตามหลกัฐานในเอกสารใบกาํกบัภาษี และ
จัดทาํ รายงานสินคาและวตัถุดิบ เพ่ือแสดงปริมาณสินคาหรือวัตถุดบิที่รับมาหรือจายไปจริง และปริมาณ
สินคาที่คงเหลืออยู การจัดทํารายงานตองมีเอกสารประกอบเปนใบสําคญัรับหรือจายสินคา ซ่ึงควรแยก
ออกเปนแตละประเภท ชนิดและขนาด    

อัตลักษณ์แห่งการผลิตและจ�าหน่าย
  ในกระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อจ�าหน่ายนั้น คุณต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 พร้อมส่งรายงาน

ให้กรมสรรพากร โดยการจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงาน

ภาษีขาย เพื่อรายงานว่าคุณได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากมูลค่าสินค้าไปทั้งสิ้นในเดือนภาษีนั้น ตามหลักฐาน

ในเอกสารใบก�ากับภาษี และจัดท�า รายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ เพื่อแสดงปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่รับมาหรือ

จ่ายไปจริง และปริมาณสินค้าที่คงเหลืออยู่ การจัดท�า

รายงานต้องมีเอกสารประกอบเป็นใบส�าคัญรับหรือจ่าย

สินค้า ซึง่ควรแยกออกเป็นแต่ละประเภท ชนิดและขนาด   



 ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณต้องการน�าเข้าวัตถุดิบบางอย่างเพื่อถักทอผ้าไหม คุณควร

ศึกษาเรื่องการจัดซื้อและน�าเข้าวัตถุดิบก่อนเริ่มด�าเนินการผลิต ซึ่งคุณต้องเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 และต้องท�าการ ลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกตามคู่มือ

ระบบพิธีการศุลกากรน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) จากนั้นต้อง

ศึกษาเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหม พร้อมมาตรการควบคุมการน�าเข้า

ผ้าไหม และติดต่อกรมศุลกากรผ่านพิธีการน�าเข้า ทางด่านศุลกากรทางอากาศ ทางเรือ 

ทางบก หรือทางไปรษณีย์ โดยต้องมีเอกสารประกอบ คือ 

• บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

• บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

• ใบรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (C/O) หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของ

ประเทศที่ส่งออก 

• ใบเบิกทาง 

• หนังสือก�ากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท�าด้วยไม้หวงห้าม 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ผ้าไหม 5007.90.10 17.5%

ไหมดิบ (ยังไม่ได้เข้าเกลียว) 5002.00.00 10%

ด้ายไหม 5004.00.00 5%

รังไหม 5001.00.00 9%

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

จากนั้นติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของและน�าของออกอารักขาศุลกากร ทุก

ขั้นตอนสามารถตรวจสอบโดยใช้ระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร โดยผู้ประกอบ

การต้องจัดเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานและข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ส่งข้อมูล

 และคุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ผ้าไหมไทย...โกอินเตอร์

 ในขัน้ตอนการ ‘ส่งออก’ หากคณุเป็นผูป้ระกอบการ

ผลติ และ/หรอืน�าเข้าสนิค้าหรอืวตัถดุบิเพือ่ท�าธรุกิจอยู่

แล้ว แสดงว่าคณุได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยว

กับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�า

เข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังน้ัน... ผ่านขั้น

ตอนนี้ไปได้เลย แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสินค้าใดๆ ต้อง

ท�าการ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (ลง

ทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

 ซึง่ก่อนท�าการส่งออกจะต้องผ่าน ขัน้ตอนพธิกีาร 

ส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร โดยส่งข้อมูลเพื่อจัด

ท�าใบขนสินค้าขาออก พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ให้

ครบถ้วน ซึ่งผ้าไหมเป็นสินค้ายกเว้นอากรตามพระราช

ก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 3 พิกัดอัตรา

อากรขาออก ประเภทที่ 9 (อัตราอากร 0% ) แต่ในกรณี

ส่งออกผ้าไหมไปยังสหภาพยุโรป คุณจะต้องมี หนังสือ

รับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จาก



รายได้ดี...ยื่นภาษีถูกต้อง

 การผลิตผ้าไหมออกจ�าหน่าย ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�าหน่าย’ ‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ 

‘เป็นผู้ส่งออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ผ้าไหม ดังนี้

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผ้าไหม ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้าที่

ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

    ซ่ึงกอนทาํการสงออกจะตองผาน ข้ันตอนพิธีการสงออกสินคา ของกรมศลุกากร โดยสงขอมูล
เพ่ือจัดทาํใบขนสินคาขาออก พรอมแนบหลักฐานตางๆ ใหครบถวน ซ่ึงผาไหมเปนสนิคายกเวนอากร
ตามพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก ประเภทที่ 9 (อตัรา
อากร 0% ไมตองเสียอากร) แตในกรณีสงออกผาไหมไปยังสหภาพยุโรป คุณจะตองมี หนังสือรับรอง
แหลงกาํเนิดสินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม จากกรมการคาตางประเทศ อีกทั้งยังตองผานการพิจารณา
จากสาํนักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือรับรองมาตรฐานของสินคาสิ่งทอที่จะสงออกไปดวย 

ทั้งน้ี คุณควรตรวจสอบขอมูลและกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของของประเทศปลายทางที่นําเขาไปดวย 
เพ่ือใหธุรกิจดาํเนินไปอยางราบร่ืน พรอมทั้งตอง จัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงาน
สินคาและวตัถดุิบ ซ่ึงตองลงรายการภายใน 3 วันทาํการ นับแตวันที่จําหนายสินคาออกไป เพ่ือ
ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิมตอไป 
 
**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘สงออก’ 

................................................... 
 รายไดดี...ย่ืนภาษีถกูตอง 

การผลติผาไหมออกจําหนาย ไมวาจะ ‘นําเขาวตัถดุิบมาผลิตเพ่ือจําหนาย’ ‘ผลติเพ่ือจําหนาย-
สงออก’ หรือ ‘เปนผูสงออก’ สิ่งที่ผูประกอบการทุกคนตองทําคือ การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีพรอม
เสียภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจผาไหม ดังน้ี 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายผาไหม ทั้งขายในประเทศและสงออกตางประเทศ 
ผูประกอบการมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธรุกิจ คือ บคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
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 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการจําหนายผาไหมตองมีการวาจางแรงงาน เชน ชางทอ ชาง

ยอม พนักงานขาย ฯลฯ กระบวนการดานภาษีทีต่องดําเนินการในข้ันตอนน้ี คอื เม่ือคุณจายเงินเดอืน 
คาจาง และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากน้ียังรวมไปถึงการใหบริการ การ
โฆษณา การขนสง กระบวนการทั้งหมดน้ีตองมีการหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกคร้ัง โดยคุณมีหนาทีห่ัก
ภาษีและนําสงตอกรมสรรพากรภายในวันที ่7 ของเดอืนถัดจากเดอืนที่มีการจายเงินได 

 

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการ

จ�าหน่ายผ้าไหมต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น ช่าง

ทอ ช่างย้อม พนักงานขาย ฯลฯ กระบวนการด้าน

ภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่าย

เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้

บริการ การโฆษณา การขนส่ง กระบวนการทั้งหมด

นี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยคุณ

มีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากรภายใน

วันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้
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 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจากการใหกรรมการกูยืมเงิน ถือเปนการประกอบ
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย ผูประกอบการตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ใหกบักรมสรรพากร  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได ซ่ึงลกูคา
ของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีน้ีแทน แตทีส่ําคญัคอืคณุตอง ออกใบกาํกบัภาษี หรือบิลเงินสดใหลูกคา
เก็บไวเปนหลักฐานดวย 
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และในกรณีที่ขายสินคาจนมีรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทตอป (หรือผูประกอบการทีจ่ดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคาํนวณภาษีที่ตองเสียจาก 
ภาษีขาย หักดวย ภาษีซ้ือ 
 

กรมการค้าต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องผ่านการพิจารณา

จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อ

รับรองมาตรฐานของสินค้าสิ่งทอที่จะส่งออกไปด้วย

ทั้งน้ี คุณควรตรวจสอบข้อมูลและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางที่น�าเข้าไปด้วย เพื่อ

ให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งต้อง จัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ ซึ่งต้องลงรายการภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วัน

ที่จ�าหน่ายสินค้าออกไป เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป



• ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจากการให้กรรมการกู้ยืม

เงิน ถือเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบ

การต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ให้กับกรมสรรพากร 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจมีการบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่

ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็น 

หลักฐานด้วย
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 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจากการใหกรรมการกูยืมเงิน ถือเปนการประกอบ
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย ผูประกอบการตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ใหกบักรมสรรพากร  

 ภาษีมูลคาเพ่ิม ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจมีการบวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได ซ่ึงลกูคา
ของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีน้ีแทน แตทีส่ําคญัคอืคณุตอง ออกใบกาํกบัภาษี หรือบิลเงินสดใหลูกคา
เก็บไวเปนหลักฐานดวย 
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และในกรณีที่ขายสินคาจนมีรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทตอป (หรือผูประกอบการทีจ่ดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม) มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคาํนวณภาษีที่ตองเสียจาก 
ภาษีขาย หักดวย ภาษีซ้ือ 
       กก กก

                      กกก ก   77/1(17)

    กก  กกก
               กก   
               กก   77/1(18)

     200  ก vat 7 %  = 14  



 = 14  
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ทั้งน้ี คุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

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

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

ลอมกรอบ3 
ขาวดี...ภาษีนารู 

              สําหรับผูประกอบการท่ีเปนวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนกรณีพิเศษ 
เพื่อชวยกระตุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอยในอีกทางหนึ่ง  
ติดตามไดท่ี ‘คูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน’ (ฝง link คะ) 
 

 
============================================== 

☺☺☺☺ ทําตาม ‘หนาที่’ ชวยกนั ‘เสียภาษี’ เพื่อพฒันาประเทศ ☺☺☺☺ 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 



ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“ท�าตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกัน ‘เสียภาษี’ เพื่อพัฒนาประเทศ”

และในกรณีที่ขายสินค้าจนมีราย

ได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (หรือผู้

ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่ม) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�านวณภาษีที่

ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต

ท้องที่ 



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

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


