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ผ้าบาตกิ



ผ้าบาติก หรือ ผ้าปาเต๊ะ เป็นผ้าชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยการ 

ใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี จากนั้นจึงระบาย 

แต้ม หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีลงไปบนผ้าเพื่อให้

เกิดลวดลายที่สวยงามตามต้องการ แม้ว่าการท�าผ้าบาติกของไทยจะ 

ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู ้มาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต ่

ชาวไทยก็สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นไทยลงไป

บนผ้าบาติกด้วยความวิจิตรบรรจงได้อย่างงดงาม จนกลายเป็นสินค้า 

ที่มีเสน่ห์เฉพาะ และสร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีไทยได้ไม่น้อย

ผ้าบาติก

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

จดทะเบียน: บุคคลธรรมดา สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)

ลงทะเบียน Paperless
ออกใบก�ากับภาษี  

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า
จัดท�ารายงานภาษี  

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบภาษีเงินได้ ขอยกเว้นขอคืนภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



‘ผ้าบาติก’ การถ่ายทอดอัตลักษณ์สู่ผืนผ้า
อุตสาหกรรมผ้าบาติกในประเทศไทยนั้นมีการผลิตกัน

มานานแล้ว โดยเฉพาะหลายจังหวัดในภาคใต้ รวมถึงตามแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย พัทยา เชียงใหม่ 

เป็นต้น ซึ่งการประยุกต์ผ้าบาติกไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ไม่ว่าจะเป็น 

ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ผืนผ้าที่ใช้ประดับบ้าน ฯลฯ 

ล้วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู ้ประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี และ 

ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะท�าให้คุณมีธุรกิจผ้าบาติกที่ถูกต้องตาม

กฎหมายและยังมีโอกาสช่วยชาติด้วยเงินภาษี คือ...

ริเริ่มเติมลายผ้า 

 การเร่ิมต้นธุรกิจของผ้าบาติกไม่ต่าง

จากธุรกิจอื่นๆ นั่นคือต้องจดทะเบียนธุรกิจ

ให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งคุณสามารถเลือก

ได ้ว ่าจะจดในรูปแบบของบุคคลธรรมดา 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) หรือนิติบุคคล 
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จากน้ันก็ขอมีเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกบักรมสรรพากร 

ซ่ึงการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมน้ีจะกระทําในกรณีที่คณุมีรายไดจากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลาน
บาทตอป แตหากรายไดจากยอดขายของคุณไมเกินน้ีคณุก็สามารถย่ืนจดทะเบียนเพ่ือขอเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนไดเชนกัน 

นอกจากน้ี ในกรณีที่คุณตองการหรือคาดการณวาจะมีการนําเขา-สงออกสินคาอันเกีย่วเน่ืองกับ
ธุรกิจผาบาติกของคุณแลวละก็ คุณมีหนาที่ตองจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม โดยผูที่จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาในจุดประสงคใด จะตองจัดทํารายงานภาษีเพ่ือใชประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการ
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากรดวย 

....................................... 
 
 ‘ผาบาติก’ คุณคาที่สรางสรรคดวยคุณภาพ 

ความเขาใจในกระบวนการผลิตยอมสงผลตอความเร็วในการสรางสรรคผลงานผาบาติก แตผา
บาตกิจะมีคุณคาและมูลคาไดมากเพียงใด ข้ึนอยูกับความบรรจงในการแตงแตมลงสแีละลวดลายบนผา 
สิ่งเหลาน้ีจะเกี่ยวเน่ืองกันในเชิงรายได เพราะย่ิงผลติไดเร็ว มีคุณภาพสูง และมีความสวยงาม โดดเดน ก็
ย่ิงทําใหผาบาติกของคุณขายไดจํานวนมากและมีราคาสงูตามไปดวย 
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ทั้งน้ี เราสามารถแบงประเภทของผาบาติกที่ผลติไดออกเปน 2 ลักษณะ คอื 
1.แบงตามเทคนิคในการผลติ 

   บาติกลายเขียน 

จากนั้นก็ขอมีเลขประจ�าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่ง

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มน้ีจะ

กระท�าในกรณีที่คุณมีรายได้จาก

การขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาท

ต่อปี แต่หากรายได้จากยอดขาย

ของคุณไม่เกินนี้คุณก็สามารถยื่นจด

ทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ

จดทะเบียนได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่คุณ

ต ้องการหรือคาดการณ์ว ่าจะมี

การน�าเข้า-ส่งออกสินค้าอันเก่ียว

เน่ืองกับธุรกิจผ้าบาติกของคุณแล้ว

ละก็ คุณมีหน้าที่ต้องจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าในจุดประสงค์

ใด จะต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อ 

ใช ้ ประกอบการยื่ นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค ่า เพิ่มกับกรม

สรรพากรด้วย
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ทั้งน้ี เราสามารถแบงประเภทของผาบาติกที่ผลติไดออกเปน 2 ลักษณะ คอื 
1.แบงตามเทคนิคในการผลติ 

   บาติกลายเขียน 

‘ผ้าบาติก’ 

คุณค่าที่สร้างสรรค์ด้วยคุณภาพ
ความเข้าใจในกระบวนการผลิตย่อมส่งผล

ต่อความเร็วในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติก แต่ 

ผ้าบาติกจะมีคุณค่าและมูลค่าได้มากเพียงใด ขึ้นอยู่ 

กับความบรรจงในการแต่งแต้มลงสีและลวดลาย 

บนผ้า สิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องกันในเชิงรายได้ เพราะ

ยิ่งผลิตได้เร็ว มีคุณภาพสูง และมีความสวยงาม  

โดดเด่น กย็ิง่ท�าให้ผ้าบาตกิของคณุขายได้จ�านวนมาก 

และมีราคาสูงตามไปด้วย

แต่งแต้ม
ความรู้ หากต้องน�าเข้าวัตถุดิบ

	 ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ	 เพื่อน�ำมำใช ้
ในกระบวนกำรผลิตผ้ำบำติก	 ต้องเริ่มต้นจำกกำรลงทะเบียนในระบบพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร	 (Paperless)	 กับกรมศุลกำกร	 (ลงทะเบียนเฉพำะ 
ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น)	 จำกนั้นจึงเข้ำสู่ขั้นตอนกำรผ่ำนพิธีกำรน�ำเข้ำสินค้ำ	 ทำง
ด่ำนศุลกำกรช่องทำงต่ำงๆ	เช่น	ทำงอำกำศ	ทำงเรือ	ทำงบก	หรือทำงไปรษณีย์	เป็นต้น

ซึ่งในขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรนี้	 คุณอำจมีรำยกำรที่จะต้องช�ำระอำกรขำเข้ำ	 ตำม
พิกัดอัตรำศุลกำกร	 เช่น	 พิกัดอัตรำศุลกำกรของผ้ำ	 สี	 หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่ใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์ผ้ำบำติก	

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ผ้าบาติก 5209.39.00 5% หรือ3.75 บาท/กิโลกรัม

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

พร้อมทั้งต้องจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ	 รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ	 ท้ังนี้	 กำรลง
รำยกำรให้ลงภำยใน	 3	 วันท�ำกำรนับตั้งแต่วันที่ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำร	 และให้จัดท�ำ 
เป็นรำยสถำนประกอบกำรด้วย



 ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งประเภทของผ้าบาติกที่ผลิตได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

 1.แบ่งตามเทคนิคในการผลิต

  • บาติกลายเขียน • บาติกลายพิมพ์ • ผ้าบาติกพิพ์สี • ผ้าบาติกเพ้นท์สี  

 2.แบ่งตามชนิดของผ้าบาติก

  • บาติกธรรมดา • บาติกลาซิม • บาติกเขียนสี • บาติกโซโล • บาติกชั้นเดียว  

แต่งแต้ม
ความรู้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีรายได้เกิดขึ้น เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะ

ต้องด�าเนินการ จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ส�าหรับการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช�าระภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ

•  ภำษีเงินได้  เมื่อมีรำยได้จำกกำรขำยผ้ำ
บำติก  คุณก็มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้ตำมรูปแบบ
ธุรกิจ	คือ	บุคคลธรรมดำ	หรือนิติบุคคล

•	 ภำษีหัก	 ณ	 ที่จ่ำย	 ในกำรสร้ำงสรรค์ลำย
ผ้ำ	 หรือขั้นตอนอื่นๆ	 ของกระบวนกำรผลิตผ้ำบำติก	
คุณต้องมีกำรว่ำจ้ำงแรงงำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง	 เรื่อง
ของภำษีที่ต้องด�ำเนินกำรคือ	 เมื่อคุณจ่ำยเงินเดือน	
ค่ำจ้ำง	และสวัสดิกำรให้กับพนักงำน	ลูกจ้ำง	หรือคน
งำน	ต้องมีกำรหักภำษีเงินได้	ณ	ที่จ่ำย	ทุกครั้ง

•	 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  หำกคุณต้องซื้อวัตถุดิบ	
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิต
ผ้ำบำติก  รำคำที่คุณซื้อจะบวกภำษีมูลค่ำเพิ่มมำแล้ว	
เท่ำกับว่ำคุณเป็นผู้เสียภำษีในส่วนนี้

และเมื่อถึงครำวที่จะต้องขำยสินค้ำของคุณ
บ้ำง  กำรตั้งรำคำขำยอำจมีกำรบวกภำษีมูลค่ำเพิ่ม
เข้ำไปได้	 ซึ่งลูกค้ำของคุณจะกลำยเป็นผู้เสียภำษีนี้
แทน	 แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับภำษีหรือ
บิลเงินสด	ให้ลูกค้ำไว้เป็นหลักฐำนด้วย



ส่งออก ‘ผ้าบาติก’ ไปตลาดโลก
หากคุณก�าลังมองตลาดต่างประเทศเอาไว้ หรือ

เห็นช่องทางดีๆ ที่จะสามารถส่งผ้าบาติกไปสู่ตลาดโลกได้  

ก็ไม่ควรพลาดโอกาสทองที่ว่านี้ เพราะสินค้าไทยได้รับ

การยอมรับด้านคุณภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากนานา

ประเทศในระดับหนึ่งอยู่แล้ว 

โดย ข้ันตอนการส ่ งออกเร่ิมต ้นจากการลง

ทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร (ส�าหรับผู้ท่ี 

ยังไม่ได้ท�า Paperless ในตอนน�าเข้าเท่านั้น) จากนั้นจึง

เริ่มต้นพิธีการส่งสินค้าออก พร้อมจัดท�ารายงานภาษีซ้ือ 

รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ด้วย

 ทั้งนี้ คุณต้องท�าหน้าที่เป็นพล 

เมอืงทีด่ ีเสยีภาษปีระจ�าปี ตามรปูแบบ 

ในการจดทะเบียนดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล

ธรรมดา ยืน่แบบช�าระภาษปีีละ 2 ครัง้  

แสดงรายได้เดือนมกราคม–มิถุนายน 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายใน

เดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดง

รายได้เดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่น

แบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือน

มีนาคมปีถัดไป   

  • ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนติบิคุคล  

ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง 

1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะ

เวลาบญัช ี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสยีภาษ ี

ภายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัครบ 6 เดอืน  

(ครึ่งรอบ) ของรอบระยะเวลาบัญชี 

2.ภาษีเงินได ้สิ้นรอบระยะ

เวลาบญัช ียืน่แบบ ภ.ง.ด.50 เสยีภาษี

ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย 

ของรอบระยะเวลาบัญชี   

โดยคณุสามารถย่ืนแบบแสดง 

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใน

เขตท้องที่  

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้

แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น 

ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  ถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่

กรมสรรพากรก�าหนด



ข่าวดี..

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

	 ตดิตำมได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“ท�าตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ   

‘ผ้าบาติก’ 
ในกรณีที่คุณด�าเนินธุรกิจมาอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายทุกขั้นตอน ธุรกิจของคุณก็มีสิทธิที่จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่

นิติบุคคล และมีเงินได้จากยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาท  

จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากรในการยกเว้น 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

นอกจากน้ี กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริม

และสนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการลด

อัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการ

คิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า



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 8 ประกอบ ด้วย จังหวัด สุร�ษฎร์ธ�นี กระบี่ 

ภูเก็ต พังง� ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมร�ช

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


