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ถ้วยชามเซรามกิ



เซรามิก หรือเครื่องเคลือบดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่

พัฒนามาจากภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งน�าแร่ดินมาปั้นขึ้นรูปแล้ว

เผา และเคลือบผิว จนกระทั่งกลายเป็นถ้วยชามที่มีความสวยงาม

น่าใช้ หรือมีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น ถ้วยชามตราไก่ ของ จ.ล�าปาง 

เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ตอบรับความต้องการของครัว

เรือนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีตลาดในกลุ่มภัตตาคารและโรงแรมที่รองรับ

ธุรกิจนี้อีกด้วย 

ถ้วยชามเซรามิก

น�ำเข้ำ ผลิตและจ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายสินค้าเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน 

และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

ออกใบก�ากับภาษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี(กรณีเป็นผู้ประกอบ

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ยื่นขอยกเว้น/ขอคืนภาษี 

ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



ขยำย
ควำม

รูปแบบของผลิตภัณฑ์เซรามิกสามารถแยกเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1.เซรามิกที่ใช้ในการก่อสร้าง (Structural 
Ceramics): ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างบ้านเรือน ถนน ก่อสร้างเกี่ยวกับการระบายน�้า 
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น 

2.เซรามิกเนื้อละเอียด (Fine Ceramics): 
ผลิตภัณฑ์เนื้อละเอียดส่วนใหญ่แล้วได้แก่พวกถ้วย
ชาม ถ้วยกาแฟ ของใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภท
งานศิลป์ แต่เดิมใช้ค�าว่า ไวท์แวร์ (Whitewere) หรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสีขาว

ถ้วยชำมเซรำมิก’ ทรัพย์จำกผืนดิน
หากคุณสนใจที่จะเข้าสู ่วงการธุรกิจถ้วยชามเซรามิก 

นอกเหนือจากการศึกษาตลาด และกระบวนการในการ

ผลิตแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องท�าความเข้าใจไปพร้อมกัน

คือ เรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจและขั้นตอนทางภาษีเพื่อ

ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน�าเงินภาษีกลับมาพัฒนา

ประเทศ

เข้ำสู่วงกำรธุรกิจ ‘ถ้วยชำมเซรำมิก’ 
 ในการประกอบธุรกิจถ้วยชามเซรามิก ขั้นตอนแรกก็

คือคุณต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัมนาธุรกิจการค้า 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ ตามรูปแบบที่

คุณต้องการ (ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม

ไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขาย

สินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน

ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มี

ราคา

 รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้องจดทะเบียน

พาณิชย์) เช่น เป็นกิจการที่ด�าเนินการโดยบุคคลธรรมดา 

กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้ง 

ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม และขอมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(มอก.) จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เสียก่อน 



รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องจัดท�า คือ

 • รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘ใบก�ากับภาษี’

 • รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี’

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี 
และใบก�ากับภาษี’

 โดยผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงาน
ภาษีภายใน  3 วันท�าการนับแต่วันที่ได้มาหรือ
จ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

ออกแบบให้สวย  

ผลิตให้ได้คุณภำพ 
 หลังจากผ่านขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจแล้ว ก็ถึงเวลา

ที่คุณจะออกแบบและผลิตถ้วยชามเซรามิกท่ีสวยงาม

และมีคุณภาพออกมาวางขายในตลาด ซึ่งในขั้นตอน

นี้คุณมีกระบวนการทางภาษีที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่ 

การจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ และแบบรายงานการจัดท�าค�าร้อง

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับนักท่องเที่ยว (กรณีเป็นผู้

ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่

จ่าย กับกรมสรรพากรด้วย

 จากนั้นคุณก็ยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร  

รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่งการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะกระท�าในกรณีที่คุณมีรายได้

จากการขายถ้วยชามเซรามิก เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 

(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)

 นอกจากนี้ คุณยังต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใน

กรณีที่คุณต้องการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยว

เนื่องกับธุรกิจถ้วยชามเซรามิกของคุณด้วย ทั้งนี้ ผู ้ที่ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าในจุดประสงค์ใด เมื่อเริ่ม

ด�าเนินธุรกิจจะต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อใช้ประกอบการ 

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

ขยำย
ควำม



ชนิดของเซรามิก
1.เอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware) เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ มีความ
ดูดซึมน�้าปานกลางถึงสูงสุด

2.สโตนแวร์ (Stoneware) เป็นผลิตภัณฑ์
ทั้งชนิดที่เคลือบและไม่เคลือบ ส่วนใหญ่ท�ามาจาก
ดินประเภท สโตนแวร์ และเผาให้ความดูดซึมน�้าต�่า 
แต่เนื้อดินยังไม่โปร่งใส

3.ผลิตภัณฑ์ขาวโปร่งแสง (China) เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งแสง (Translucent) มี
ความดูดซึมน�้าต�่า หรืออาจเป็นศูนย์ จะชุบเคลือบ
ในครั้งแรกหรือเผาเคลือบในครั้งที่สองที่อุณหภูมิ
เท่ากันหรือต�่ากว่าอุณหภูมิเผาดิบ

 ทั้งนี้ เมื่อคุณผลิตถ้วยชามเซรามิกออกวาง

จ�าหน่าย ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ ได้แก่

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการจ�าหน่าย

ถ้วยชามเซรามิกนั้น คุณอาจต้องมีการว่าจ้างแรงงาน 

ช่างปั้น ช่างเคลือบ ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือ

พนักงานประจ�า ฯลฯ กระบวนการด้านภาษีที่ต้อง

ด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่า

จ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคน

งาน รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การและ

ขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อ

กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่

มีการจ่ายเงินได้

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายถ้วย

ชามเซรามิก คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูป

แบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ขยำย
ควำม

ขยำย
ควำม
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่ดี คุณสามารถมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศได้ด้วยการเสียภาษีประจ�าปี ตามรูปแบบในการจด
ทะเบียนดังนี้
 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระภาษี
ปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดง
รายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษี
ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
 • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 
ครั้ง 
 1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสีย
ภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลา
บัญชี 
 2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสีย
ภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  



รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ผลิตภัณฑ์ถ้วยชามเซรามิก 6911.10.00 30%

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

 

 โดยในขั้นตอนการด�าเนินการนี้ ผู ้ประกอบการอาจมีรายการที่จะต้องช�าระ 

อากรขาเข้า พร้อมทั้งจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เฉพาะ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า) ทั้งนี้ การลงรายการ ให้ลง

ภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และหากมีรายได้เกิดขึน้ 

ในขั้นตอนน้ี คุณจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�าเนินไปอย่างถูกต้องและสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ 

‘กำรน�ำเข้ำ’ กับธุรกิจถ้วยชำมเซรำมิก
หากคุณต้องการน�าเข้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต 

รวมไปถึงการน�าเข้าสินค้าส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการลง

ทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งลง

ทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการ

น�าเข้าสินค้า ซึ่งต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่คุณจะน�าเข้าให้ดี เพื่อประโยชน์

ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้า

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หากคุณ

ต้องซือ้วตัถดุบิ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ 

อื่นๆ ที่ เกี่ ยวกับกระบวนผลิต 

ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่า

เพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็น 

ผู้เสียภาษีในส่วนนี้แล้ว และเมื่อถึง

เวลาจ�าหน่ายถ้วยชามเซรามิก คุณ

สามารถตั้งราคาขายโดยบวกภาษี

มูลค่าเพ่ิมเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ

คุณจะกลายเป็นผู ้เสียภาษีนี้แทน 

แต่คุณต้องออกใบก�ากับภาษีหรือ

บิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน

ด้วย ซึ่งคุณต้องจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่มไว้ก่อน เพราะผู้มีสิทธิ ์

ออกใบก�ากับภาษีได ้  ก็คือผู ้ที ่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

 ส�าหรับกรณีที่ถ ้วยชามเซรา

มิกสร ้างรายได้จากยอดขายให้

คุณมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  

คุณมีหน ้าที่ต ้องยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีมูลค ่าเพิ่ม 

โดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษี

ขายหักด้วยภาษีซื้อ

 โ ด ยคุณส าม า ร ถ ย่ื น แบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรม

สรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่  



ส่งออกเซรำมิกไทยไปต่ำงถิ่น   
 แม้ว่าต้นทุนในการผลิตถ้วยชามเซรามิกในปัจจุบัน 

จะเพิม่สูงขึน้ แต่คณุภาพและความสวยงามของถ้วยชามเซรามกิ 

ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอยู่ ดังนั้น การ 

ส่งออกถ้วยชามเซรามิก จึงเป็นช่องทางการท�าธุรกิจที่ช่วย

สร้างก�าไรให้กับผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดี 

 ทั้งนี้ ผู ้ที่สนใจส่งออกต้องลงทะเบียนขอเป็นผู ้ผ่าน

พิธีการศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการ 

น�าเข้าถ้วยชามเซรามิก หรือสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น 

ผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ไม่ต้อง

ลงทะเบียนอีก) จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้า 

 ทั้งนี้ เมื่อมีรายได้กลับเข้ามาแล้ว คุณต้องไม่ลืมจัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ รวมทั้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี

เงินได้ เพื่อช่วยกันน�าเงินกลับไปพัฒนาประเทศ

ภาษีกับการส่งออกถ้วยชามเซรามิก

 • ในขั้นตอนการส่งออก คุณช�าระ
ภาษีอากรของทุกหน่วยงานโดยผ่านกับ
ทางศุลกากร 
 • การยกเว้นภาษีอากร กรณีสินค้า
ยกเว้นอากรจะออกเลขที่ยกเว้นอากรโดย
อัตโนมัติ
 • ถ้วยชามเซรามิกจัดเข้าพิกัดอัตรา
อากรขาออก ภาค 3 ประเภทที่ 9 ไม่ต้อง
เสียอากร
 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการส่ง
ออกร้อยละ 0

“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

ขยำย
ควำม



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

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ข้ึน 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 ้บรกิำร 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


