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เครื่องเบญจรงค์ จัดเป็นภาชนะตกแต่งและเครื่องประดับที่งดงามซึ่ง

มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สีสันและลวดลายต่างๆ ของเครื่องเบญจรงค์

สะท้อนถึงความประณีตละเอียดอ่อนของช่างฝีมือไทย โดยปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนจากงานหัตถศิลป์มาเป็นรูป

แบบอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงาน

เบญจรงค์ทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเจ้าของผลงานและ

ประเทศชาติอย่างมาก

เครื่องเบญจรงค์

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

ออกใบก�ากับภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ช�าระอากรขาเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ช�าระอากรขาออก

ยื่นแบบฯ และเสียภาษีกับ

กรมสรรพากร

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี 

กับกรมสรรพากร



ลวดลำย
ควำมรู้

ลวดลำย
ควำมรู้

“เครื่องเบญจรงค์” 

เสน่ห์หัตถศิลป์ไทยกับก้ำวแรกเรื่องภำษี
ธุรกิจการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของไทยถือได้ว่าเป็นวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากผู้ประกอบการส่วน

มากมักด�าเนินกิจการในครัวเรือน หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในส่วนของ

ธุรกิจเอสเอ็มอีนั้น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ ดัง

นั้น การศึกษาท�าความเข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอีและ

ระบบภาษี จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภาย

ใต้การสนับสนุนของรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ท�ำควำมรู้จัก ‘เครื่องเบญจรงค์’

	 เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องถ้วยที่มีการ
ลงสีที่พื้นและลวดลาย	 เป็นเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทเซรามิก	 และใช้เนื้อดินประเภทพอร์ซ
เลน	 มีการวาดและเคลือบสีลงไปเพื่อให้มี
ความเงางาม	

	 โดยสีท่ีนิยมน�ามาเคลือบเครื่องเบญจรงค์	
มี	5	สีด้วยกัน	คือ	ขาว	เหลือง	ด�า	แดง	และ
เขียว(คราม)	จึงเรียกว่า	เครื่องเบญจรงค์	5	สี	
แต่บางครั้งอาจใช้มากกว่า	5	สี	เช่น	ชมพู	ม่วง	
แสด	และน�้าตาล

 
 

 
ลอมกรอบ1 

ลวดลายความรู 
ทําความรูจัก ‘เครื่องเบญจรงค’ 

เครื่องเบญจรงคเปนเครื่องถวยท่ีมีการลงสีท่ีพื้นและลวดลาย เปนเครื่องปนดินเผาประเภทเซรามิก และใช
เนื้อดินประเภทพอรซเลน มีการวาดและเคลือบสีลงไปเพื่อใหมีความเงางาม  
           โดยสีท่ีนิยมนํามาเคลือบเครื่องเบญจรงค มี 5 สีดวยกัน คือ ขาว เหลือง ดํา แดง และเขียว(คราม) จึง
เรียกวา เครื่องเบญจรงค 5 สี แตบางครั้งอาจใชมากกวา 5 สี เชน ชมพู มวง แสด และน้ําตาล 
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• กลุมเกษตรกรหรือ
สหกรณ จดทะเบียน
ที>่> สนง.สหกรณ
จังหวัด 

• วิสาหกิจชุมชนจด
ทะเบียนที>่>สนง.
เลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน

• บุคคลธรรมดาจด
ทะเบียนพาณิชยหรือ
ทะเบียนรานคา  ที>่>
องคการบริหารสวน
จังหวัด 

• นิติบุคคลจดทะเบียนเปน
บริษทัจํากัดหรือหาง
หุนสวนจํากัด ที>่>               
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

• กลุม OTOP จดทะเบียน 
ณ >>ที่วาการอําเภอ 
หรือสํานักงานเขต 


1. รายงานภาษีซื้อ
2. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

กก
1. การขอมีเลขบัตรประจําตัว  
ผูเสียภาษีอากร
2. การขอจดทะเบยีน VAT 

กกก
1. การเขาสูระบบพิธีการ

นําเขา (e-Import)
2. การเขาสูระบบพิธีการ

สงออก (e-Export)


ก
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1. ชําระพิกัดอากรขาเขา 

ณ ดานศุลกากร
2. รายงานภาษีซื้อ
3. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

1. เครื่อง
เบญจรงคแบบ

นึ่ง

2. เครื่อง
เบญจรงค
แบบกวน

3. เครื่อง
เบญจรงค
แบบอบ

4. เครื่อง
เบญจรงคจาก

ไข

5. เครื่อง
เบญจรงค
โบราณ


1. รายงานภาษีขาย
2. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

ก
1. ชําระพิกัดอากรขาออก 

ณ ดานศุลกากร
2. รายงานภาษีขาย
3. รายงานสินคาและ

วัตถุดิบ

ภาษีเงินได แบงเปน
1) เงินไดบุคคลธรรมดา 
- ยื่นประจําป ภายใน มี.ค. ปถัดไป
- ยื่นคร่ึงป ตามเงือ่นไขท่ีกําหนด 
2)  เงินไดนิติบุคคล – ยื่นปละ 2 คร้ัง

• ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
- ย่ืนทุกเดอืน

• ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ย่ืนทุกเดอืน

 
 

 
 ข้ึนรูป ‘เคร่ืองเบญจรงค’ 

ธุรกิจเคร่ืองเบญจรงคมีจุดเร่ิมตนเชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ น่ันคือ ตองเร่ิมจากการจดทะเบียนธุรกิจ
ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุณจะเปนกิจการแบบใด เชน บคุคลธรรมดา วิสาหกิจชมุชน สหกรณ กลุมบคุคล นิติ
บุคคล หรือ OTOP จากน้ันกจ็ดทะเบียนเขาสูระบบภาษีโดยย่ืนขอมีเลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร รวมถึง
ในกรณีที่มีรายไดจากการขายเคร่ืองเบญจรงคเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณตองย่ืนจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมกบักรมสรรพากร ทั้งน้ี หากรายไดไมเกินน้ีแตตองการเปนผูประกอบการจดทะเบียน และ/
หรือตองการจะนําเขาวตัถดุบิหรือสงออกเคร่ืองเบญจรงค กส็ามารถย่ืนขอจดทะเบียนไดเชนกัน เพียง
เทาน้ีคุณก็พรอมเขาสูธุรกิจเคร่ืองเบญจรงคแลว 

 
 
 
 
 
 
 

กำรจดทะเบียนธุรกิจ
 1. สหกรณ์ คณุเป็นสมาชกิสหกรณ์ทีไ่หน	ให้ไปพบผู้จดัการเพือ่ขอ
ใช้ชื่อของสหกรณ์ไปขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องเบญจรงค์
 2. วิสำหกิจชุมชน จดทะเบียนที่ส�านักงานเลขานุการคณะ
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 (กรมส่งเสริมการเกษตร)	 หรือ
เกษตรจังหวัด	
 3. บุคคลธรรมดำ	 ผูม้สีญัชาตไิทยตามกฎหมายวสิาหกจิชมุชน	
จดทะเบยีนทีส่�านกังานเกษตรอ�าเภอ/กิง่อ�าเภอ/เขตในกรุงเทพฯ
 4. นติบิคุคล	 จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ากดัหรอืห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 5.กลุ่ม OTOP หากประสงค์จะจดทะเบียน	 ให้ไปที่ที่ว่าการ
อ�าเภอ	หรือส�านักงานเขต

ขึ้นรูป ‘เครื่องเบญจรงค์’
ธุรกิจเคร่ืองเบญจรงค์มีจุดเริ่มต้นเช่น

เดียวกับธุรกิจอื่นๆ นั่นคือ ต้องเริ่มจากการ

จดทะเบียนธุรกิจซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็น

กิจการแบบใด เช่น บุคคลธรรมดา วิสาหกิจ

ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือ 

OTOP จากนั้นก็จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษ ี

โดยยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร 

รวมถึงในกรณีที่มีรายได้จากการขายเครื่อง

เบญจรงค์เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณ

ต้องย่ืนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม

สรรพากร ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่

ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/

หรือต้องการจะน�าเข้าวัตถุดิบหรือส่งออก

เครื่องเบญจรงค์ ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียน

ได้เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมเข้าสู่ธุรกิจ

เครื่องเบญจรงค์แล้ว



วำดลำยลงสี ‘เครื่องเบญจรงค์’ 
 ธุรกิจเครื่องเบญจรงค์ส่วนใหญ่มักเป็นอุตสาหกรรมใน 

ครัวเรือน หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีแรงงานส�าคัญคือ ช่างฝีมือ 

จ�านวนไม่มากนัก แต่ถ้ากิจการของคุณเป็นกิจการขนาดกลาง 

ที่ต้องต้ังโรงงานผลิตสินค้า คุณจะต้องขออนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประเภทโรงงาน

ของคุณ ซึ่งพิจารณาจากขนาดเครื่องจักรหรือจ�านวนคนงาน   

 ส ่วนข้ันตอนทางภาษีนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณผลิต 

ชิ้นงานเครื่องเบญจรงค์ออกมาวางจ�าหน่ายสร้างรายได้แล้ว ซึ่ง

ในข้ันตอนนี้ ภารกิจส�าคัญของคุณคือการจัดท�ารายงานภาษีซื้อ 

รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีที่คุณจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม) และการช�าระภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 ทั้งนี้ ในส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิมส�าหรับการจ�าหน่ายใน

ประเทศนั้น คุณจะเสียภาษีอัตราร้อยละ 7 โดยมีสิทธิเรียกเก็บ

ภาษีขาย 7% จากลูกค้าได้ 

น�ำเข้ำวัตถุดิบ รังสรรค์งำนฝีมือ
 ในการประกอบธุรกิจเครื่องเบญจรงค์นั้น บางครั้งอาจมีการน�าเข้าวัตถุดิบ

จากต่างประเทศ ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณต้องเริ่มต้นจากการลงทะเบียนในระบบพิธีการ

ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร ซึ่งลงทะเบียน

เฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�าเข้า

สินค้าทางด่านศุลกากร ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ หรือทางไปรษณีย์

ส�าหรับกระบวนการทางภาษีในขั้นตอนการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

เพื่อน�ามาสร้างสรรค์เครื่องเบญจรงค์อันทรงคุณค่านั้น ในพิธีการน�าเข้าคุณต้อง

ศึกษาเรื่องพิกัดศุลกากรเครื่องเบญจรงค์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาค�านวณภาษี 

ซึ่งมีรายการที่จะต้องช�าระอากรขาเข้า 

รำยกำร พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

เครื่องเบญจรงค์ 6914.10.00 30%

พร้อมทั้งต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และถ้าหากมี

รายได้จากการน�าเข้าก็ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�าเนินไปอย่างถูกต้อง

ลวดลำย
ควำมรู้

กำรซื้อวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ 

	 ต้นทุนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ส่วน
ใหญ่มักอยู่ท่ีการซ้ือวัตถุดิบและเครื่องมือ
อุปกรณ์การผลิต	โดยที่ผู้ผลิตมักจะซื้อ

	 •	‘ภาชนะเครื่องเคลือบหรือเครื่องขาว’	
ที่ปั ้นส�าเร็จ	 จากโรงงานผลิตเซรามิกใน
จังหวัดใกล้เคียง	คือ	จ.ราชบุรี

	 •	สีเซรามิกและน�้าทองค�า

	 •	พู่กัน	 หรือปากกาเข็ม	 ส�าหรับเขียน
ลาย



ลวดลำย
ควำมรู้

ประโยชน์ของกำรจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ และรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ

									เหตุที่คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ	รายงานภาษีขาย	และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ	เพราะรายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ	เนื่องจาก
การเสียภาษีจะคิดจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ	ถ้าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อ	
คุณมีสิทธิถือเป็นเครดิตในเดือนถัดไป	หรือขอคืนเป็นเงินสดได้

 คุณค ่าของเครื่องเบญจรงค ์

ไทยไม่ได้จ�ากัดอยู ่แค่ในประเทศ

เท่านั้น แต่ยังเป็นที่นิยมในตลาด

ต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น การ

ศึกษาขั้นตอนการส่งออกจึงน่าจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู ้ที่

ต้องการมองหาลู่ทางการท�าตลาด

ใหม่ 

 โดยหากคุณเป็นผู้ประกอบการ

ผลิต และ/หรือน�าเข้าสินค้าหรือ

วตัถดุบิเพือ่ท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่า 

คุณได้ผ่านข้ันตอนทางภาษีเบื้องต้น 

ที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และผ่าน

พิธีการลงทะเบียนเป็นผู ้น�าเข ้า- 

ส ่งออกกับกรมศุลกากรมาแล ้ว  

ดังน้ัน... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย 

 แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสินค้า 

ใดๆ คุณสามารถเริ่มธุรกิจส่งออก 

เครื่องเบญจรงค ์ ได ้ด ้ วยการลง

ทะ เบี ยนขอเป ็นผู ้ ผ ่ านพิ ธี ก าร

ศุลกากรแบบ Paperless จากนั้น 

เข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้า ซึ่งในการ 

ส ่ งออกคุณจะต ้ อ งช� า ระอากร 

ขาออก ตามพกิดัศลุกากรทีเ่กีย่วข้อง 

กับเครื่องเบญจรงค์ พร้อมทั้งจัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 

รายงานสินค ้าและวัตถุดิบ และ

ถ้าหากมีรายได้จากการส่งออกแล้ว 

ก็ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ ภาษีหัก  

ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วย

อวดโฉม ‘เครื่องเบญจรงค์’ ในตลำดโลก

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเขา 
เครื่องเบญจรงค 6914.10.00 30% 

 
พรอมทั้งตองจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงานสินคาและวตัถดุิบ และถาหากมีรายไดจากการ

นําเขาก็ตองย่ืนแบบภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ือใหธุรกิจของคุณดาํเนินไป
อยางถกูตอง 
 
ลอมกรอบ4 

ลวดลายความรู 
ประโยชนของการจัดทํารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
         เหตุท่ีคุณตองจัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพราะรายงานดังกลาว
จะเปนประโยชนตอคุณ เนื่องจากการเสียภาษีจะคิดจากภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือ ถาภาษีขายนอยกวาภาษีซ้ือ คุณ
มีสิทธิถือเปนเครดิตในเดือนถัดไป หรือขอคืนเปนเงินสดได 

 
 

**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘นําเขา’  
......................................... 

 
 อวดโฉม ‘เคร่ืองเบญจรงค’ ในตลาดโลก 
 คุณคาของเคร่ืองเบญจรงคไทยไมไดจํากดัอยูแคในประเทศเทาน้ัน แตยังเปนที่นิยมในตลาด
ตางประเทศอีกดวย ดังน้ัน การศกึษาข้ันตอนการสงออกจึงนาจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูที่
ตองการมองหาลูทางการทาํตลาดใหม  

โดยหากคุณเปนผูประกอบการผลิต และ/หรือนําเขาสินคาหรือวตัถดุิบเพ่ือทําธุรกิจอยูแลว 
แสดงวาคุณไดผานข้ันตอนทางภาษีเบื้องตนทีเ่กี่ยวกับกรมสรรพากร และผานพิธกีารลงทะเบียนเปนผูนํา
เขา-สงออกกับกรมศุลกากรมาแลว ดังน้ัน... ผานข้ันตอนน้ีไปไดเลย  

แตหากคุณไมเคยนําเขาสินคาใดๆ คุณสามารถเร่ิมธุรกิจสงออกเคร่ืองเบญจรงคไดดวยการ
ลงทะเบียนขอเปนผูผานพิธกีารศลุกากรแบบ Paperless จากน้ันเขาสูพิธีการสงออกสินคา ซ่ึงในการ
สงออกคุณจะตองชาํระอากรขาออก ตามพิกัดศุลกากรทีเ่กี่ยวของกับเคร่ืองเบญจรงค พรอมทั้งจัดทาํ
รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวตัถุดิบ และถาหากมีรายไดจากการสงออกแลวก็
ตองย่ืนแบบภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพ่ิม ดวย 

  VAT 
 กกกกก 
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**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘สงออก’  



ลวดลำย
ควำมรู้

 การผลิตเครื่องเบญจรงค์ออกจ�าหน่าย 

ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้าวตัถดุบิมาผลติเพือ่จ�าหน่าย’ 

‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่ง

ออก’ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสีย

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องเบญจรงค์ 

ดังนี้

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขาย 

ผลติภัณฑ์เครือ่งเบญจรงค์ ทัง้ขายในประเทศ 

และส่งออกต่างประเทศ ผู ้ประกอบการ 

มีหน้าที่ต ้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ

ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

ซึ่งเป็นการเสียภาษีประจ�าปี ดังนี้

  ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการ

ภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ 

ภ.ง.ด.94 เสยีภาษภีายในเดอืนกนัยายนในแต ่

ละปี และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม- 

ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายใน

เดือนมีนาคมปีถัดไป

  ผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นนติบิคุคล ย่ืนแบบ 

ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง 

  1.ภาษีเงินได้คร่ึงรอบระยะเวลา

บัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน  

2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

  2.ภาษีเ งินได ้ ส้ินรอบระยะเวลา

บัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 

150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะ

เวลาบัญชี  

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการ

ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ต้องมีการว่าจ้าง 

แรงงาน เช่น ช่างปั้น ช่างเขียนลาย พนักงาน

ขาย ฯลฯ กระบวนการด้านภาษีที่ต ้อง

ด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน

เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

เมื่อมีรำยได้เข้ำกระเป๋ำ 

ว่ำด้วยเรื่อง ‘กำรจ้ำงงำน’ กับ ‘ภำษี’

กรณีการจ้างแรงงานประเภทอื่นของธุรกิจ
เครื่องเบญจรงค์	 เช่น	 จ้างเหมาเขียนลายเครื่อง
เบญจรงค์เป็นรายชิ้น	หรือจ้างจัดท�าบัญชีของกิจการ	ให้
เจ้าของกิจการผู้มีหน้าที่หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	ด�าเนินการหัก
ภาษี	ณ	ที่จ่ายจากผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ	3	ของค่าจ้าง
และน�าส่งภาษี	 พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี	
ณ	ที่จ่ายทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย



“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
	 ส�าหรับผู้ประกอบกำรที่เป็น
วิสำหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ	 เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภำษีส�ำหรบั 
วิสำหกิจชุมชน’

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของ

ธุรกิจ ‘เครื่องเบญจรงค์’ 
 เนื่องจากธุรกิจของคุณเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน หรือเอสเอ็มอี คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์

จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ให้การส่งเสริม

และสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีโดยการลดอัตรา

ภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และ

การคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และ

ในกรณีที่คุณส่งออกสินค้าไปจ�าหน่ายในต่าง

ประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษี

อากรอีกด้วย 

 •  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจมีการ

บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสีย

ภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิล

เงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

 ส�าหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 

ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยค�านวณภาษี

ที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อ 

กรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่



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 7 ประกอบ ด้วย จังหวัด นครปฐม ก�ญจนบุรี 

เพชรบุรี ร�ชบุรี สมุทรส�คร สมุทรสงคร�ม 

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

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


