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ผ้าทอเกาะยอ

ผ้

าทอเกาะยอ’ หรือ ‘ผ้าเกาะยอ’ เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มี
ชื่ อ เสี ย งของ ต.เกาะยอ อ.เมื อ ง จ.สงขลา ด้ ว ยชิ้ น งานที่
โดดเด่น ประณีตและมีสีสันสวยงาม รวมถึงเทคนิคการทอ
ยกดอกที่ มี ล วดลายสวยงามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท� ำ ให้ ผ ้ า ทอเกาะยอ
ได้ รั บ เลื อกเป็ น สุ ดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่ง ต�ำบลหนึ่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP
ปี 2549 ท�ำรายได้ให้ชาวสงขลาเฉพาะส่วนที่จ�ำหน่ายในประเทศถึง
เดือนละ 200,000 บาท จึงนับว่าผ้าทอเกาะยอเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่
น่าสนใจทีเดียว

น�ำเข้า

ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
จดทะเบียน: บุคคลธรรมดา สหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
จัดท�ำรายงานภาษี
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“ผ้าทอเกาะยอ” ธุรกิจจาก
เส้นสายลายผ้า

ธุรกิจ ‘ผ้าทอเกาะยอ’ นั้นส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจในภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพ
เสริมของกลุ่มแม่บ้านสงขลา แต่เนื่องจากเป็น
สินค้าที่มีจุดขาย สามารถใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
และประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้หลากหลาย
เช่น ดอกไม้ผ้าเกาะยอ ปกแฟ้มเอกสาร กล่อง
ทิชชู ปลอกหมอน กรอบรูป ฯลฯ ธุรกิจนี้จึงมี
โอกาสที่จะต่อยอดและสร้างรายได้ได้อีกมาก

ถักทอ

ความรู้
ลวดลาย...เส้นสายผ้าเกาะยอ
ลายผ้าเกาะยอจ�ำแนกได้ 2 แบบ คือ
1.ลายผ้าเกาะยอแบบดั้งเดิม เช่น ลายพญาครุฑ
ลายหน้านาง ลายดอกโบตั๋น ลายตับเต่า ลายครุฑ-ล้อม
ลายดอกรัก ลายเข็มทอง และลายเทพพนม ซึ่งเป็นลาย
โบราณที่ทอแบบสิบสองตะกอ (ปัจจุบันนี้หาช่างทอแบบ
สิบสองตะกอไม่ได้อีกแล้ว) ลายคดกริช ลายราชวัตร ลาย
ราชวัตรก้านแย่ง ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตัด ลาย
โกเถี้ยมหรือลายสมุก ลายตะเครียะ และลายลูกแก้ว
2.ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบัน เช่น ลายลูกโซ่
ลายสี่เหลี่ยม ลายดอกมุก ลายดอกจันทน์ ลายลูกหวาย
ลายบุหงา ลายดอกโคม ลายลูกสน ลายดอกพิกุล ลาย
สตางค์ ลายดอกชวนชม
นอกจากนี้ยังมีผ้าเกาะยอบางลายที่คิดค้นขึ้นมา
ใหม่ เช่น ลายเครือวัลย์และลายทะเลทิพย์ ซึ่งคิดค้นขึ้น
มาเพื่อเนื่องในโอกาสพิเศษที่ทาง จ.สงขลา ได้จัดงาน
แสงสีเสียงขึ้นในงานทะเลทิพย์ ผ้าเกาะยอลวดลายเหล่า
นี้บางผืนบางลายได้เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

ถักทอธุรกิจ ‘ผ้าทอเกาะยอ’
ธุ ร กิ จ ผ้ า ทอเกาะยอส่ ว น
ใหญ่เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรืออาจ
เป็นการประกอบกิจการโดยบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งเริ่ม
แรกคุณต้องท�ำความเข้าใจรูปแบบ
ธุรกิจของคุณก่อน เพื่อด�ำเนินการ
จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้อง หลัง

จากจดทะเบี ย นประกอบกิ จ การ
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี
อากร
รวมถึงในกรณีที่มีรายได้
จากการขายผ้าทอเกาะยอเกินกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี คุณต้องยื่นจด
ทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม กั บ กรม
สรรพากรด้วย

ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้
แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียน และ/หรือต้องการจะน�ำ
เข้าวัตถุดิบหรือส่งออกผ้าทอเกาะ
ยอ ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียนเช่นกัน
เพียงเท่านี้คุณก็มีธุรกิจผ้าทอเกาะ
ยอเป็นของตัวเองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว

ทอผ้าสร้างชื่อสร้างรายได้

ถักทอ

ความรู้
การจดทะเบียนธุรกิจ
1.สหกรณ์ คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไหน ให้ไปพบผู้จัดการ
เพื่อขอใช้ชื่อของสหกรณ์ไปขออนุญาตตั้งโรงงาน
2.วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนที่ส�ำนักงานเลขานุการคณะ
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) /
เกษตรจังหวัด
3.บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจ
ชุมชน จดทะเบียนที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ/เขตใน
กรุงเทพฯ
4.นิติบุคคล จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือห้างหุ้นส่วน
จ�ำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5.กลุ่ม OTOP หากประสงค์จะจดทะเบียน ให้ไปที่ที่ว่าการ
อ�ำเภอ หรือส�ำนักงานเขต

ถักทอ

ความรู้

เมื่ อ จดทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็
เริ่มเข้าสู่กระบวนการทอผ้าตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
ตามแบบของผ้าทอเกาะยอ ที่สร้างชื่อ
สร้างรายได้ให้กับชาวสงขลามาแล้ว
ในเชิงธุรกิจ เมื่อมีรายได้เกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการ
คุณมีภารกิจ
ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การคื อ การจั ด ท� ำ
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีที่คุณจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ส�ำหรับยื่น
แบบแสดงรายการภาษี และการช�ำระภาษี
เงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษี
มูลค่าเพิ่ม

หากต้องน�ำเข้าวัตถุดิบ
ในการกระบวนการผลิต ‘ผ้าทอเกาะยอ’ บางครั้งคุณอาจต้องมีการน�ำเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ ซึ่งการน�ำเข้านั้นมีขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการลงทะเบียนในระบบ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร ซึ่งลง
ทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้าสินค้า ทั้งนี้ ในพิธีการน�ำเข้าคุณ
ต้องศึกษาพิกัดศุลกากรสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจผ้าทอเกาะยอที่คุณจะน�ำเข้าให้ดี เช่น เส้น
ด้าย ฝ้าย เรยอง ไนลอน โพลีเเอสเทอร์ ไหมเทียม และไหมแท้ เป็นต้น เพื่อค�ำนวณภาษี
รายการที่จะต้องช�ำระอากรขาเข้า
รายการ
ผ้าไหม
ผ้าฝ้าย

พิกัดศุลกากร
5007.90.00
5209.39.00

อัตราอากรขาเข้า
17.5%
5% หรือ 3.75 บาท/กิโลกรัม

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

พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และรายงานสินค้า
คงเหลือ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผ้าทอเกาะยอ ทั้ง
ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตผ้าทอ
เกาะยอ ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น ช่างย้อม ช่างทอ
ฯลฯ กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้
คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณ
อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะ
กลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบ
ก�ำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีข่ ายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
ท้องที่

ถักทอ

ความรู้
นานา... รายงานภาษี
1.รายงานภาษีขาย (ส�ำหรับผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.รายงานสิน ค้า และวัต ถุดิบ (ส�ำหรั บ ผู ้
ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.รายงานแสดงรายได้และรายจ่าย (ส�ำหรับ
บุคคลธรรมดาทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ )
โดยการลงรายการให้ลงภายใน 3 วันท�ำการ
นับแต่วันที่จ�ำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ
ซึ่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
ลงรายงานคือ ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี ส�ำเนาใบรับ
และหลักฐานการรับช�ำระเงิน

ส่งออก “ผ้าทอเกาะยอ” โด่งดังในต่างแดน
ผ้าทอเกาะยอเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งใน
ประเทศมาแล้ ว โดยได้ รั บ คั ด
เลื อ กให้ เ ป็ น สุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์
‘หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP’
ปี 2549 ซึ่งยืนยันได้ว่า ผ้าทอเกาะ
ยอมีคุณภาพและมีความโดดเด่น
เพียงพอที่จะสร้างชื่อเสียงในต่าง
ประเทศ ดังนั้น การส่งออกจึงเป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่นักธุรกิจอย่างคุณ
ควรศึกษาไว้
การส่งออกผ้าทอเกาะยอ
ไปท�ำรายได้ในต่างแดนนั้น หาก
คุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/
หรือน�ำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อ
ท�ำธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้
ผ่ า นขั้ น ตอนทางภาษี เ บื้ อ งต้ น ที่

เกี่ยวกับกรมสรรพากร และผ่าน
พิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า-ส่ง
ออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดัง
นั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย
แต่ ห ากคุ ณ ไม่ เ คยน� ำ เข้ า
สินค้าใดๆ คุณสามารถเริ่มต้นขั้น
ตอนการส่งออกง่ายๆ ด้วยการ
ลงทะเบี ย นขอเป็ น ผู ้ ผ ่ า นพิ ธี ก าร
ศุลกากรแบบ Paperless จากนั้นก็
สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้า
ได้เลย แต่ที่ส�ำคัญต้องศึกษาพิกัด
ศุลกากรสินค้าส่งออก ‘ผ้าทอเกาะ
ยอ’ เพื่อใช้ประกอบการช�ำระ/
ยกเว้นภาษี และต้องไม่ลืมจัดท�ำ
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
และรายงานสิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ
เพื่ อ ประกอบการยื่ น แบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
เงินได้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�ำเนิน
ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งและมี โ อกาสได้
ช่วยพัฒนาประเทศ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ “ผ้าทอเกาะยอ”
หากคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนและช�ำระภาษีอย่างถูก
ต้อง คุณก็มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งในฐานะวิสาหกิจ
ชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะได้รับ
สิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากรโดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือเอสเอ็มอี โดย
การลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิดราย
จ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า อีกด้วย

“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 9 ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา พัทลุง
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ตรัง สตูล

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

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

