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อั

ญมณี’ ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าด้วยคุณสมบัติหลัก
3 ประการ ได้แก่ ความงาม ความคงทนถาวร และความ
หายาก ยิ่งหายาก ยิ่งงดงาม ยิ่งทวีมูลค่า ซึ่งคนไทยมีความ
ช�ำนาญ มีฝีมือการรังสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างประณีต
งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก

น�ำเข้า

ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตและจ�ำหน่าย
ส่งออก
จดทะเบียนการค้า/จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
ลงทะเบียน Paperless
ออกใบก�ำกับภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
จัดท�ำรายงานภาษี
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบภาษีเงินได้

จัดท�ำรายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มีหว งโซทเี่ ชือ
่ มรอยกันหลายขั้นกวาจะสําเร็จออกมาเปน
เครื่องประดับสวยๆ มูลคาสูง สรางรายไดใหกับเจาของธุรกิจ เริ่มตั้งแตอต
ุ สาหกรรมตนน้ํา คือ การท
เหมืองแร/เหมืองพลอย ขั้นตอมาหรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก การคาและการเพิ่มมูลคาใหกบ
ั พ
ดิบ เชน การเผาหรือหุงพลอย การเจียระไน จนมาถึงอุตสาหกรรมปลายน้าํ คือ การจัดจําหนาย แล
สงออก

‘อัญมณี’ มูลค่าที่มากกว่าความ
สวยงาม

ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มีห่วงโซ่
ที่ เชื่ อ มร้ อ ยกั น หลายขั้ น กว่ า จะส� ำ เร็ จ ออกมาเป็ น
เครื่องประดับสวยๆ มูลค่าสูง สร้างรายได้ให้กับ
เจ้าของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้ำ คือ การ
ท�ำเหมืองแร่/เหมืองพลอย ขัน้ ต่อมาหรืออุตสาหกรรม
กลางน�้ ำ ได้ แก่ การค้า และการเพิ่มมูล ค่า ให้ กับ
พลอยดิบ เช่น การเผาหรือหุงพลอย การเจียระไน
จนมาถึงอุตสาหกรรมปลายน�้ำ คือ การจัดจ�ำหน่าย
และส่งออก
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแหล่งพลอยคุณภาพ
ในประเทศไทยหาได้ยากมากแล้ว ธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยจึงอยู่ในอุตสาหกรรมกลางน�้ำ
และปลายน�้ำเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจนี้จึงมัก
จะเน้นการน�ำเข้า จ�ำหน่าย และส่งออกเป็นหลัก ซึ่ง
เส้ น ทางสายนี้ คุ ณ สามารถเรี ย นรู ้ ที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
และช�ำระภาษีอย่างถูกต้องได้
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เหมือง

ความรู้

นับหนึ่งธุรกิจ ‘อัญมณี’
ขั้นแรกของการเริ่มต้นธุรกิจอัญมณี คือ การ
นับหนึ่งจากการ จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เริ่มประกอบกิจการ จากนั้นก็ยื่นขอมีเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มีรายได้จากการขาย
อัญมณีเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณต้องยื่นจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
ทั้ ง นี้ หากรายได้ ไ ม่ เ กิ น นี้ แ ต่ ต ้ อ งการเป็ น
ผู ้ ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�ำเข้า
วัตถุดิบหรือส่งออกอัญมณี ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียน
เช่ น กั น เพี ย งเท่ า นี้ คุ ณ ก็ พ ร้ อ มจะท� ำ ธุ ร กิ จ สวยๆ
งามๆ ที่มีมูลค่าผลตอบแทนสูงลิบลิ่วแล้ว

ว่าด้วยเรื่อง ‘อัญมณี’
อัญมณี หมายถึง แร่ หรือหิน หรือสาร
อนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือได้มาจาก
สิ่งมีชีวิต (เช่น มุก ปะการัง อ�ำพัน เป็นต้น) หรือ
สารที่สังเคราะห์ให้มีส่วนประกอบทางเคมี กายภาพ
และทางแสงเหมือนแร่ธรรมชาติ ซึ่งอัญมณีจะต้อง
มีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ คือ ความงาม ความ
คงทนถาวร และความหายาก
ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่จะใช้อัญมณีเป็นเครื่อง
ประดั บ ตกแต่ ง ในร่ า งกายเพื่ อ เสริ ม บารมี แ ละเป็ น
มงคลแก่ชีวิต สามารถเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน
และยิ่งนานวันมูลค่าของสินค้ายิ่งเพิ่มขึ้น

จับธุรกิจน�ำเข้า ‘อัญมณี’

ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ อั ญ มณี ส ่ ว นใหญ่ ต ้ อ งพึ่ ง พาการน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ หรื อ สิ น ค้ า
จากต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งผลิตในประเทศไทยแทบจะไม่มีแล้ว ดังนั้น
ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อั ญ มณี ส ่ ว นใหญ่ จึ ง ต้ อ งศึ ก ษาขั้ น ตอนในการน� ำ เข้ า โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่
ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้าสินค้า ทางด่านศุลกากร ทั้งทางบก ทางเรือ
ทางอากาศ และทางไปรษณีย์ ซึ่งคุณต้องศึกษาเรื่องพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องให้ดี
เพื่อน�ำมาค�ำนวณภาษี เช่น พลอยชนิดต่างๆ เครื่องจักร และอื่นๆ เช่น
• ความรู้เรื่องพิกัดรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติในการประกอบธุรกิจอัญมณี
• ความรูอ้ ตั ราอากรรัตนชาติและกึง่ รัตนชาติในการประกอบธุรกิจอัญมณี
• ความรู้เกี่ยวกับการน�ำเข้าเพชร
รายการ
อัญมณี

พิกัดศุลกากร
7103.10.00

เหมือง

ความรู้
แหล่งวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับ
• เพชรดิบ: แอฟริกาใต้ บอตสวานา คองโก นามิ
เบีย รัสเซีย ออสเตรเลีย
• พลอยสี: ทับทิม - พม่า ไทย เวียดนาม ศรีลังกา
• ไพลิน - แคชเมียร์ พม่า
• แซฟไฟร์เขียว - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ แทนซาเนีย
โคลอมเบีย
• บุษราคัม - ออสเตรเลีย แอฟริกา ศรีลังกา
• ทองค�ำ: แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน
แคนาดา
• แร่เงิน: เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย
• แพลทินัม: แอฟริกาใต้ รัสเซีย สหรัฐฯ แคนาดา
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

อัตราอากรขาเข้า
ไม่ต้องเสียอากร

ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจอัญมณีใน
ฐานะผู้น�ำเข้าจะต้องจัดท�ำรายงาน
ภาษี ซื้ อ และรายงานสิ น ค้ า และ
วั ต ถุ ดิ บ (และ/หรื อ รายงานสิ น ค้ า
และวัตถุดิบ ส�ำหรับผู้ประกอบการ
จดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า
เพิ่มจากการน�ำเข้าหรือขายอัญมณี
ทองค�ำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม)
จากนั้ น เมื่ อ มี ร ายได้ จ ากการ
ประกอบธุ ร กิ จน� ำ เข้ า เพื่ อ ซื้ อ มาขายไป หรือน�ำเข้าวัตถุดิบไปผลิต
สินค้าจ�ำหน่ายแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปก็คอื
การยื่นแบบภาษีเงินได้ และยื่นแบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจอัญมณี
ของคุณด�ำเนินไปอย่างถูกต้องและ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ

แซฟไฟรเขียว - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ แทนซาเนีย โคลัมลอมเบีย
บุษราคัม - ออสเตรเลีย แอฟริกา ศรีลังกา
 ทองคํา: แอฟริกาใต สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน แคนาดา
 แรเงิน: เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย
 แพลทินัม: แอฟริกาใต รัสเซีย สหรัฐฯ แคนาดา

เข้าสู่ตลาด ‘อัญมณี’

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ

เมื่อคุณจดทะเบียนธุรกิจและมีสินค้าในมือซึ่ง
อาจได้จากการน�ำเข้าหรือน�ำมาผ่านกระบวนการเผา
**ขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ ‘นําเขา’
และเจียระไนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึ.....................................
งการรังสรรค์
งประดั‘อับญ
สวยๆ
เป็
เขนาเครื
สูต่อลาด
มณี’ แล้ว ก็ถึงเวลาที่ ‘อัญมณี’
่อคุคณ
ยนธุำรหน่
กิจาในนามนิ
ค
ุ คลหรื
จะท�ำเงิเมื
นให้
ุณจดทะเบี
ด้วยการวางจ�
ยสินค้าทีต่ทิบรงคุ
ณค่า อกลุมบุคคลแลวและมีสินคาในมือซึ่งอาจไดจากการ
นํานีเข
าหรือนําญมาผ
ยระไนเพื่อสรางมูลคาเพิม
่ รวมถึงการรังสรรคเปน
้ในตลาดอั
มณีาแนกระบวนการเผาและเจี
ละเครื่องประดับ
เครื่องประดับสวยๆ แลว ก็ถงึ เวลาที่ ‘อัญมณี’ จะทําเงินใหคุณดวยการวางจําหนายสินคาทีท
่ รงคุณคานี้
ในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
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ในขั
ในขั้น้ นตอนนี
ตอนนีค้ ้ คุณุ ณจะมี
จะมีภภาระทางภาษี
าระทางภาษีทที่เพิี่ เ พิ่ม่ขึม้นมาอีกเล็กนอยไดแก การจัดทํารายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษี
และรายงานสิ
และวัตถุดิบซ(และ/หรื
อรายงานสินคาและวัตถุดิบ สําหรับ
ขึ้ น มาอี ก เล็ขก าย
น้ อ ยได้
แ ก่ การจั ดนท�คำารายงานภาษี
ื้ อ
ผูประกอบการจดทะเบียนทีไ
่ ดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขาหรือขายอัญมณี ทองคําขาว
รายงานภาษี
ข
าย
และรายงานสิ
ค้าและวั
ตถุดิบาระภาษี
(และ/ เงินได ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จา ย และภาษีมูลคาเพิ่ม
ทองขาว เงิน และพาลาเดียม)นรวมถึ
งการชํ
อรายงานสิ
นค้าณ
และวั
ตถุนดไปอย
ิบ ส�ำหรั
บผูก้ปตระกอบการ
เพืหรื
่อให
ธุรกิจของคุ
ดําเนิ
างถู
องนั่นเอง
หรับ
าจนมีรายได
จดทะเบีสํยานที
่ได้ผูรป ับระกอบการที
ยกเว้นภาษีม่ขูลายสิ
ค่าเพิน่มคจากการน�
ำ มากกวา 1.8 ลานบาทตอป มีหนาที่ตอ งยื่นเสีย
ภาษี
าเพิ่มญโดยคํ
านวณภาษี
ที่ตอ
 งเสีเงิยนจาก
ภาษีขาย หักดวย ภาษีซื้อ
เข้ามหรืูลอคขายอั
มณี ทองค�
ำขาว ทองขาว
และพา
 ภาษีเงินได เมื่อมีรายไดการขายอัญมณี ทั้งขายในประเทศและสงออกตางประเทศ
ลาเดี
ย
ม)
รวมถึงการช�ำ่ ระภาษี
เงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ
ผูประกอบการมีหนาทีต
องเสียภาษีเงินไดตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�ำเนิน
ไปอย่างถูกต้องนั่นเอง

ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ข ายสิ น ค้ า จนมี ร ายได้
มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี
มูลค่าเพิ่มโดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หัก
ด้วย ภาษีซื้อ
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายอัญมณี ทั้งขาย
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้า
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล

เหมือง

ความรู้

ไม่รวมถึงสิ่งท�ำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ท�ำขึ้นใหม่)
• เพชร ไข่มุก และสิ่งท�ำเทียมเพชรหรือ
ไข่มุกหรือที่ท�ำขึ้นใหม่

และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วตาม
อัตราที่กฎหมายก�ำหนด เมื่อถึงก�ำหนดยื่นรายการ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำรายได้
การยกเว้นภาษีอากร ‘อัญมณี’
จากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวมค�ำนวณเพื่อเสีย
เพื่ อ สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทย ภาษีเงินได้
เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่อง
ประดับของโลก รัฐจึงได้ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีรายได้จากการขาย
• พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน
โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มี
ลักษณะท�ำนองเดียวกัน (เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต
อัญมณี ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น ช่างเจียระไน
พนักงานขาย กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการ
ในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมี
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า
คุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า
ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือ
คุณต้อง ออกใบก�ำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้า
เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาในเขตท้องที่

ส่งออก ‘อัญมณี’ สร้างมูลค่าเพิ่มในต่างแดน
นอกเหนือจากการท�ำรายได้
ด้วยการวางจ�ำหน่ายในประเทศแล้ว
ตลาดส่งออกก็ท�ำเงินให้กับธุรกิจนี้ไม่
น้อย โดยประเทศไทยมีตลาดส่งออก
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ ส� ำ คั ญ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เบลเยียม
อิสราเอล และสหราชอาณาจักร

ธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้น
ตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรม
สรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียน
เป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
มาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้
เลย

สู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย โดยต้อง
ท� ำ การศึ ก ษาพิ กั ด ศุ ล กากรสิ น ค้ า ขา
ออกที่เกี่ยวกับอัญมณีให้ดี

และที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งไม่ ลื ม จั ด
ท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อม
แต่ ห ากคุ ณ ไม่ เ คยน� ำ เข้ า สิ น ทั้ ง ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี มู ล ค่ า
ซึ่ ง ในขั้ น ตอนการส่ ง ออกนี้ ค้าใดๆ คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วย เพิ่ม และภาษีเงินได้ เพื่อช่วยกันน�ำ
หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/ การลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการ เงินกลับมาพัฒนาประเทศ
หรือน�ำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�ำ ศุลกากรแบบ Paperless จากนั้นเข้า

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกัน ‘เสียภาษี’ เพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภ าษีกระทรวงการคลัง’
กำ�เนิดข นึ้ ต ามวตั ถุประสงค์ การให้ค วาม
รู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการ
ด้านภาษีใ นรปู แ บบใหม่ข อง 3 กรมภาษี
ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
กรมศลุ กากร โดยมงุ่ เน้นใ ห้บ ริการ ณ จุด
เดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้า
ถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการ คือ ผู้ประกอบการ
รายใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs โดย
ทั่วไป
จัดทำ�ความรู้โดย
คณะทำ�งานโครงการคลินิกภ าษี กระทรวงการคลัง
ภาค 6 ประกอบด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์
อุทัยธานี อุตรดิตถ์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689

กระทรวง
การคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://taxclinic.mof.go.th

