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ผ้าฝ้าย’ สินค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทรงอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพราะเป็นธุรกิจสร้างรายได้ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ จากข้อมูล

ในปี 2555 การผลิตผ้าฝ้ายของประเทศไทยมีการผลิตผ้าพิมพ์ฝ้าย 

อยู่ในล�าดับที่ 3 มูลค่าการส่งออกสูงถึง 1,344 ล้านบาท (ข้อมูลจากด่าน

ศุลกากรแม่สอด) 

 ไม่เพียงได้รักษาคุณค่าผ้าฝ้ายไทย แต่ยังสร้างรายได้ให้เราอย่างงาม

อีกด้วย ซึ่งเมื่อมีรายได้ดี การเสียภาษีก็ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญ ที่ทุกท่าน 

ไม่ควรมองผ่าน

ผ้าฝ้าย

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless จัดท�ารายงานภาษี ออกใบก�ากับภาษี ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ยื่นแบบฯ และเสียภาษี จัดท�ารายงานภาษี ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบฯ และเสียภาษี จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

‘ผ้าฝ้ายทอ’ ก่อรายได้ และ...ต้องเสียภาษี



ก่อนน�ำเข้ำ-ก่อนมีรำยได้...ต้องเข้ำใจภำษี

	 •	ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
ใดๆ	 ก็ตามซึ่งขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้น 
ในวันหนึ่งวันใด	 เป็นเงินตั้งแต่	 20	 บาทขึ้นไป	 หรือ 
ในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ีผลิตได้	มีราคารวมทั้งสิ้น 
ตั้งแต่	 500	 บาทขึ้นไป...ต้องจดทะเบียนพาณิชย	์ 
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	 •	ผู้ที่	‘มีรายได้’	ต้องขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี
อากร	 และมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อ 
เสียภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรทุกป	ี

	 •	ผู ้ประกอบการที่มีรายได้จากการขายสินค้า	
‘เกินกว่า	 1.8	 ล้านบาทต่อปี’	 ต้องจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม	และมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

     ถักทอ
ความรู?้

 นอกจากมูลค่าการส่งออกที่เป็นเม็ดเงิน

มหาศาลแล้ว ธุรกิจผ้าฝ้ายมีการจ้างงานสูง ก่อให้

เกิดการกระจายรายได้สู่ประชากร ทั้งที่เป็นแรงงาน

มีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้งยังมีความเกี่ยว

โยงไปในธุรกิจอื่น นับตั้งแต่วัตถุดิบฝ้าย ไหม ไป

จนถึงการทอผ้าผืน และการตัดเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูป 

ซ่ึงเป็นธุรกิจที่สร้างงานสร้างรายได้กระจายอยู่ตาม

โรงงานกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ

เป็น ‘ผู้น�าเข้า’ ผ้าฝ้าย 
  ผ้าฝ้ายถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอด

ไปสู่งานหัตถกรรมต่างๆ ได้มากมาย และเพื่อเป็น

ทางเลือกส�าหรับผู ้ประกอบการที่ต้องการความ

หลากหลาย การน�าเข้าผ้าฝ้ายจึงเป็นอีกทางเลือก

ที่จะคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแปลกใหม่

ทางการตลาดช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินค้า เช่น ผ้า

ลวดลายแปลกใหม่สไตล์ผ้าฝ้ายญี่ปุ ่นอันมีเสน่ห์ 

เป็นต้น 



     ถักทอ
ความรู?้

เมื่อน�าเข้าสินค้าต้องมีการผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า	 โดยเลือกน�าเข้าผ้าฝ้ายจากช่องทางใด 
ช่องทางหนึ่ง	 คือ	 ทางอากาศ	 ทางเรือ	 ทางบก	 และทางไปรษณีย์	 ซ่ึงคุณสามารถเลือกใช้บริการ
ขององค์กรต่างๆ	 ได้หลากหลาย	 เช่น	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 คลังสินค้าการบินไทย	 คลังสินค้า
บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส	 (BFS)	 ท่าเรือแหลมฉบัง	 แต่ไม่ว่าจะ	 ‘น�าเข้า’	 แล้ว	 ‘ขายไป’	 หรือจะน�า 
มาเพิ่มมูลค่าอย่างอื่นก็ล้วนต้องเสียภาษี	เพราะเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนั่นเอง

 

รายการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ไม่ได้ฟอก 5209.19.00 5% หรือ 3.75 บาท/กิโลกรัม

ฟอกแล้ว 5209.29.00 5% หรือ 3.75 บาท/กิโลกรัม

ย้อมสี 5209.39.00 5% หรือ 3.75 บาท/กิโลกรัม

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

 และก่อนจะท�าการน�าเข้าฝ้าย 

ผ้าฝ้าย หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมผ้าฝ้าย คุณจะต้อง

ท�าการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ 

น�าเข้า-ส่งออก (ลงทะเบียนครั้งแรก

คร้ังเดียว) ในระบบพิธีการศุลกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Pa-

perless) โดยติดต่อขอลงทะเบียนด้วย

ตนเอง หรือมอบอ�านาจให้ตัวแทน 

ออกของ (Customs Broker) ด�าเนนิการ 

แทนได้ที่ ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียน

และสิทธิพิเศษ ส�านักมาตรฐานพิธีการ

และราคาศุลกากร กรมศุลกากร หรือ... 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส�านักงาน

ศุลกากรหรือด่านศุลากร

 ซึ่งเจ ้าหน้าที่จะท�าการตรวจ

สอบแบบค�าขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลักฐานประกอบ จากนั้น

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือหัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไปจะท�าการอนุมัติเพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่ท�าการบันทึกข้อมูลใน

ระบบทะเบียนต่อไป และเมื่อมีการ 

น�าเข้าสินค้าคุณจะต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีซื้ อ  และรายงานสินค ้ าและ

วัตถุดิบด้วย  



‘ส่งออก’ ผ้าฝ้าย...ให้ก้าวไกล  

ในตลาดโลก

  • หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือ

น�าเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดง

ว่าคุณได้ผ่าน ขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ

กรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�า

เข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้น

ตอนนี้ไปได้เลย

 • แต่หากคุณไม่เคยน�าเข้าสินค้าใดๆ ไม่ได้

เป็นผู้ผลิต คุณต้องท�าการจดทะเบียนพาณิชย์ ขอมี

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และ

ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก (แบบ 

Paperless) กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

เป็น ‘ผู้ผลิต’ ผ้าฝ้าย
 การผลิตผ้าฝ้าย คือ การทอผ้าจากฝ้ายโดยการฟอกสีหรือใช้สีธรรมชาติ ลักษณะเป็นผ้าสีพื้นหรือ
ผ้าลายพิมพ์ 

 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเริ่มจากความเชี่ยวชาญในการผลิตใช้เองในครัวเรือน แล้วต่อยอดการ
ผลิตไปในเชิงพาณิชย์ที่รายได้งาม เพราะผ้าชนิดนี้เป็นที่นิยมมาก ด้วยคุณลักษณะของใยฝ้ายซึ่งเป็น
เส้นเล็กๆ มีช่องระหว่างเส้นใย ท�าให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี เมื่อ
เปียกจะตากแห้งได้เร็ว จึงเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูร้อน 

 ในตลาดปัจจุบันจึงมีผู้ผลิตทั้งรายย่อย รายใหญ่ ซึ่งต้องด�าเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ และขอ
มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรตามขนาดธุรกิจของตนก่อนด�าเนินการผลิต และหากคุณคาดการณ์ว่า
ธุรกิจผ้าฝ้ายนี้จะท�ารายได้เป็นกอบเป็นก�าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มด้วย

 หลังจากนั้นจึงจะด�าเนินการผลิตผ้าฝ้ายได้ และเมื่อท�าการผลิตแล้วคุณก็ต้องจัดท�ารายงาน 
ภาษซีือ้ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มด้วย



  • ส่วนผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้า... เมื่อคุณ

ผลิตสินค้าเสร็จต้องออกแบบดีไซน์หีบห่อให้สวยงาม โชว์

เส้นสายของผ้าฝ้ายให้เห็นลวดลายความงาม แล้วก็มาถึง

ขั้นตอนที่จะต้องการขยับขยายธุรกิจ นั่นก็คือ การส่งออก

 ซึ่งก่อนท�าการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอนการผ่าน

พิธีการส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากรตามคู่มือพิธีการส่ง

ออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Export) พร้อมจัดท�ารายงาน

ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจและการขนย้ายสินค้าเป็นไปได้อย่าง

ราบรื่น

 และในยุค AEC นอกจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ คลังสินค้าการบินไทย 

คลังสินค้าบางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส (BFS) ยังมี ขนส่ง

ทางบกตามด่านที่ศุลกากรก�าหนด เช่น ด่านศุลกากร

นครพนม เพิ่มอีกทางเลือกด้วย

 เมื่อ ‘ผ ้าฝ ้าย’ ของคุณ 

วางจ�าหน่ายในตลาด หรือมีการ 

ส ่งออกต่างประเทศ คุณก็จะมี

รายได้จากธุรกิจ ดังน้ัน สิ่งที่คุณ

ต้องท�าคือ ย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของคุณ ดังนี้

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้

จากการขายผ้าฝ้ายทั้งในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ คุณก็มี 

หน ้าที่ต ้องเสียภาษีเงินได ้ตาม 

รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใน

กระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ไม่ว่าจะ

การปลูก การทอ การขนส่ง ฯลฯ 

ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามา

เก่ียวข้อง กระบวนการด้านภาษี

ที่ต้องด�าเนินการในข้ันตอนน้ีคือ 

เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ

สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณ

ต้องซื้อหรือน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ หรือ

ฝ้าย หรือผ้าฝ้าย รวมทั้งการซื้อ

วัตถุดิบอื่น เช่น สีย้อม น�้ายาฟอก 

และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ราคา

ที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค ่าเพิ่ม 

มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสีย

ภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที ่

จะต้องขายผ้าฝ ้ายของคุณบ้าง 

การตั้ งราคาขายอาจมีการบวก

ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า

ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้

แทน แต่ที่ส�าคัญคือ คุณต้องออก

ใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้

ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

วางจ�าหน่าย...มีรายได้จากกิจการ



ข่าวดี..

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

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภำษีส�ำหรบั 
วิสำหกิจชุมชน’

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่ ในเขตท้องที่ 

 ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว 

คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”



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


