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ตุก๊ตาไม้



ในการประกอบกิจการนอกเหนือจากความถนัดในวิชาชีพแล้ว สิ่ง

หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความรัก เฉกเช่น ‘ธุรกิจตุ๊กตาไม้’ ที่ผู้

ประกอบการหลายรายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลงรักงานไม้

ตั้งแต่วัยเยาว์ จากความชอบแปรรูปมาสู่งานศิลปะที่สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ อีกทั้งยังได้สืบสานงานหัตถกรรมแบบไทยให้คงไว้ยังรุ่นลูกรุ่น

หลานอีกด้วย

 แต่เรื่องที่ไม่อาจะละเลยได้นั่นคือ การศึกษาเรื่องภาษี เพื่อเรียน

รู้ข้ันตอนการเสียภาษีในระหว่างจัดตั้งธุรกิจและหลังจัดตั้งธุรกิจที่ถูก

ต้อง ถือเป็นการท�าหน้าที่พลเมืองที่ดีในทุกๆ ปี ให้ภาษีที่เราเสียไปเอื้อ

ประโยชน์ต่อธุรกิจ และน�าไปพัฒนาชาติบ้านเมือง 

ตุ๊กตาไม้

การน�าเข้า การผลิต จ�าหน่าย การส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายตุ๊กตาไม้เกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท) กับกรมสรรพากร

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขออนุญาตน�าเข้าไม้ ขออนุญาตส่งออกฯ

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอยกเว้นและคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี



ก้าวของ ‘การผลิต’ และ 

‘จัดจ�าหน่าย’
 ตุ ๊กตาไม้หรืองานการแกะสลักไม้นั้น

เป็นหัตถกรรมท�ามือที่คนทั่วไปรู ้จักกันเป็น

อย่างดี และถือเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงตัว

ตนคนไทยในแต่ละภาคและพื้นที่ ด้วยรูปแบบ

ฝีมือและลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี และสังคม ตุ๊กตาไม้แกะสลักส่วน

ใหญ่ผลิตมาจากไม้เนื้ออ่อนภายในประเทศ 

เช่น ไม้มะม่วง ไม้จามจุรี (ฉ�าฉา/ก้ามปู)  

ไม้สัก และอื่นๆ แต่ส�าหรับไม้สักนัน้ในปัจจบุนั

มพีระราชบญัญัตคิุม้ครอง และมรีาคาแพงมาก  

จึงไม่นิยมน�ามาผลิตตุ๊กตาไม้แกะสลัก ยกเว้น

ประเภทเศษไม้สัก เช่น กิ่ง ราก จึงจะน�ามา

แกะสลักเป็นตุ๊กตาไม้

เกล็ด
ความรู้
	 ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้แกะสลักนั้นสามารถแยกรูปแบบออก
เป็นกลุ่มใหญ่ๆ	 ได้แก่	 ตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปคน	 ตุ๊กตาไม้แกะ
สลักรูปสัตว์	เช่น	ม้า	สุนัข	แมว	ปลา	ฯลฯ	และไม้แกะสลักอื่นๆ	
เช่น	เครื่องใช้ในครัวเรือน	(จาน	ชาม	ถ้วย	ช้อน	ถาด	ฯลฯ)	

ชนิดของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้แกะสลัก

	 1.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีธรรมชาติ	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะ
ไม่มีการตกแต่งสีใดๆ	 โดยให้สีไม้ของแต่ละประเภทไม้นั้นๆ	
เป็นตัวผลผลิต	เช่น	ตุ๊กตาไม้จากไม้จามจุรีก็จะแสดงลวดลาย
ของเนื้อไม้จามจุรี	 เป็นต้น	 เพียงแต่ผู้ผลิตใช้วัสดุเคลือบเงา	
(แลคเกอร์ใสหรือแลคเกอร์ด้าน)	เพื่อเป็นการถนอมไม้

	 2.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีตกแต่ง	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะ
ท�าการตกแต่งด้วยสีต่างๆ	 เพื่อความสวยงาม	 และสีโทนร้อน
และสีโทนเย็น	 คือ	 ถ้าเป็นตุ๊กตาไม้สีโทนร้อนจะเป็นลักษณะ
ตัวการ์ตูนที่มิได้เลียนแบบตามสรีระจากคนหรือสัตว์	 ส่วน
ตุ ๊กตาไม้สีโทนเย็นจะเป็นตุ ๊กตาไม้ที่เลียนแบบรูปร่างหรือ
สรีระที่เหมือนจริง

 ก่อนจะผลิตตุ ๊กตาไม้คุณต้อง

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่เริ่ม

ประกอบกิจการ (ผู้ประกอบกิจการ

หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม ่ว ่า

อย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง

ก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิด

ราคารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเป็น

เงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวัน

หนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวม

ทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้อง 

จดทะเบียนพาณิชย์)

 และขอมีเลขและบัตรประจ�าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูล

นี้ ได้ถูกเชื่อมโยงกับกรมสรรพากร 

ส�านักงานประกันสังคม และกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ประกอบการในการติดต่อ

กับหน่วยงานราชการทั้ง 3 หน่วย 

 เรือ่งทีค่วรด�าเนนิการล�าดบัถดัไป 

คือการจดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่ม 

หากคุณมีรายได้จากการขายตุ๊กตาไม ้

เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือหาก 

ไม่เกินแต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ

จดทะเบียน หรือคาดว่าจะท�าการ

น�าเข ้าหรือส่งออกสินค้าของคุณก็

สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้เช ่นกัน โดยมีสิทธิยื่นค�าขอจด 

ทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่มได ้ภายใน

ก�าหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบ

กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ

  เรื่องของภาษีในขั้นตอนนี้ไม ่ 

ยุ่งยาก เพยีงแค่คณุต้องจดัท�ารายงาน

ภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และเก็บ

รักษาหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นเสีย

ภาษี ตามมาตรา 87 และ 87/3 แห่ง

ประมวลรัษฎากร



  ผู ้ที่จะส ่งออกตุ ๊กตาไม ้ไปต ่าง

ประเทศได้ คือ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ 

น�าเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร ดังนั้น  

สิ่งแรกที่คุณต้องท�าคือ ลงทะเบียน

เป ็นผู ้ประกอบการน�าเข ้า-ส ่งออก

ตามคู่มือระบบพิธีการศุลกากรน�าเข้า 

ทางอิ เล็กทรอนิกส ์แบบไร ้ เอกสาร  

(Paperless) เพื่อส่งข้อมูลจัดท�าใบ 

ขนสินค้าขาออก ผ่านระบบ Paperless 

พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 ตุ ๊กตาไม้จัดเข้าพิกัดอัตราอากร

ขาออก ภาค 3 ประเภทที ่5 (ข) (1) ยกเว้น

อากร การบรรจุสินค้าต้องด�าเนินการ

โดยผู้รับผิดชอบการบรรจุ เช่น Freight 

Forwarders Agent เป็นต้น ควรปรึกษา

หรือติดต่อตัวแทนออกของ (Customs 

Broker) ดูแลให้ ซึ่งสถานที่ในการ

บรรจุจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรม

ศุลกากร 

 ทั้งน้ี คุณควรตรวจสอบข้อมูล

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ

ปลายทางที่น�าเข้าไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจ

ด�าเนินไปอย่างราบรื่น และต้องจัดท�า 

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ

รายงานสนิค้าและวตัถดุบิ เพือ่ใช้ประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า

เพิ่มต่อไป

เกล็ด
ความรู้
กรณีเกิดการน�าเข้า
สิ่งที่คุณต้องท�าคือ	
	 •	ลงทะเบียนเป็นผู ้น�าเข ้า-ส ่งออกตามคู ่มือ
ระบบพิธีการศุลกากรน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
ไร้เอกสาร	(Paperless)	
	 •	ศึกษาประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	การน�าไม้ 
และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์	 เครื่องใช้	 หรือสิ่งอื่น 
ใดที่ท�าด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร	ตามแนวชายแดน	 
จังหวัดตาก	 และจังหวัดกาญจนบุรี	 พ.ศ.	 2548	 ลว.	
29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2548	(ไม้ซุงท่อนและไม้แปรรูป	
ประเภทไม้สัก	ไม้ยาง	และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา	 ก�าหนดไม้หวงห้าม	
พ.ศ.	2530	เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร	 ตามแนวชายแดน	 จังหวัดตากและ
จังหวัดกาญจนบุรี) 
	 •	ติดต่อกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการน�าเข้า	โดยมี
เอกสารดังนี้	
	 	 -	บัญชีราคาสินค้า	(Invoice)
	 	 -	บญัชรีายละเอยีดบรรจหีุบห่อ	(Packing	List)

	 	 -	 ใบรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 (C/O)	 หรือมีหลัก
ฐานการอนุญาตให้ส ่งออกของประเทศที่ส ่งออก,	
ใบเบิกทาง,	 หนังสือก�ากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ท�าด้วยไม้หวงห้าม	
	 	 -	 ติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกของและน�าของ
ออกอารักขาศุลกากร	
	 โดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบโดยใช้ระบบ	 
e-Tracking	 ซึ่งคุณต้องจัดเก็บและรักษาเอกสาร 
หลักฐานและข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ	 เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า	5	ปีนับแต่วันที่ส่งข้อมูล

	 ทั้งนี้...	ตุ๊กตาไม้	จัดอยู่ในพิกัด	4421.90.99	ของที่
ท�าด้วยไม้	(อื่นๆ	)	อัตราอากรขาเข้า	20%
	 **ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่	 http://
igtf.	customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

	 รวมท้ังคณุต้องจดัท�ารายงานภาษซีือ้	 และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบเพื่อประกอบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปด้วย

ส่งออกตุ๊กตาไม้



  เมื่อมีผลก�าไรเข ้ามายังธุรกิจ

ตามอัตราที่กรมสรรพากรก�าหนด  

ผู ้ประกอบการจะต้องท�าหน้าที่เป็น

พลเมืองที่ดี โดยยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 

และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อแสดงแก่กรม

สรรพากร นอกจากการเสียภาษีให้แก่

ภาครัฐแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถ

ยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่

กรมสรรพากรก�าหนด

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จาก

การขายตุ๊กตาไม้ คุณก็มีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ 

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการ

ขึ้นรูป แกะสลัก ขนส่ง หรือขั้นตอ

นอื่นๆ ของการผลิตตุ๊กตาไม้ คุณต้อง

มีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 

กระบวนการด้านภาษีที่ต ้องด�าเนิน

การคือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้อง

น�าเข้าไม้ ซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุ

ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิต เช่น สิ่ว สี แลคเกอร์ ฯลฯ ราคา

ที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว 

เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนน้ี 

และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายตุ๊กตาไม้

ของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมี

การบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่ง

ลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษี

นี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้องออกใบ

ก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้

เป็นหลักฐานด้วย

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใน

เขตท้องที่

 ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ 

ภาครัฐแล้ว คณุยังสามารถยืน่ลดหย่อน 

ภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วน

หนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากร

ก�าหนด

จัดการกับ ‘เรื่องภาษี’ อย่างไร

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

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

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษสี�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’



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 5 ประกอบ ด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงร�ย ลำ�พูน ลำ�ป�ง 

พะเย� แพร่ น่�น

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


