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ปั

จจุบันเรื่องความสวยความงามกลายเป็นสิ่งส�ำคัญในชีวิตคน
เราไปแล้ว ไม่ว่าจะเพศไหน วัยใดล้วนให้ความใส่ใจกับภาพ
ลักษณ์ภายนอกของตนเองทัง้ สิน้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความงาม
จึงค่อนข้างไปได้ดใี นตลาด รวมถึคลิ
งเครืนอ่ ิกงประดั
บอย่าง ‘แก้วคริสตัล’ ด้วย
ภาษี
เครื่องประดับแกวคริสตัล

ความงามของดีไซน์
ประกอบกับฝีมอื ช่างชัน้ เลิศ ท�ำให้เครือ่ งประดับ
.........................................
ปจจุบประเภทนี
ันเรื่องความสวยความงามกลายเป
นสิ่ง่คสํุ้ม
าคั
ในชีวิตคนเราไปแล
ว ไมวาจะเพศไหน วัยใด
้มีราคาสูง ให้ผลตอบแทนที
ค่ญ
าและงดงามแก่
ผู้ประกอบการ
ใหความใสใจกับภาพลักษณภายนอกของตนเองทัง้ สิ้น ธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับความงามจึงคอนขางไป
่งรายได้
นี้ยบ่ออยมมีางค‘แก
วามเกี
่ยวพันกับการเสียภาษีอย่างแน่นอน
วคริสตัล’ ดวย
ในตลาด ซึ
รวมถึ
งเครืง่อามๆ
งประดั

ความงามของดีไซน ประกอบกับฝมอ
ื ชางชั้นเลิศ ทําใหเครื่องประดับประเภทนี้มีราคาสูง ให
อบแทนทีค
่ ุมคาและงดงามแกผูประกอบการ ซึ่งรายไดงามๆ นี้ยอมมีความเกี่ยวพันกับการเสียภาษี
งแนนอน
......................................................................................................................
ภาพรวมการจัดเก็บภาษีเครื่องประดับแกวคริสตัล
ตามขั้นตอนการนําเขา ผลิต จัดจําหนายในประเทศ และสงออกตางประเทศ
กระบวนการ
การเปด
กิจการ

การนําเขา

หนวยงานจัดเก็บภาษี

กรมศุลกากร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนกรม
สรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม
แทนกรมสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต

การสงออก
ตางประเทศ

ขั้นตอนสําคัญ
-การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
- การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

การผลิตและ
จําหนายใน
ประเทศ

ภาษีที่จัดเก็บ

ภาษีศุลกากร (นําเขา)

-การลงทะเบียนเขาสูระบบพิธีการนําเขา
ทางอิเล็กทรอนิคส (e-Import)
(เฉพาะการนําเขาครั้งแรก)
- การผานพิธีการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส

ภาษีสรรพสามิต
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

- การชําระภาษีสรรพสามิต

ภาษีมูลคาเพิ่ม
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

-การจัดทํารายงานภาษี
-การยื่นแบบแสดงรายการ (ใบขนฯ)

ภาษีสรรพสามิต
ภาษีเงินได
ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต

กรมศุลกากร

ภาษีศุลกากร (สงออก)

กรมสรรพากร

ภาษีเงินได
ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

- การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
- การแจงการผลิตและการขาย
- การชําระภาษีสรรพสามิต
- การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
- การยืน
่ แบบแสดงรายการ
- ขอยื่นคําขอยกเวนและคืนภาษี
-การผานพิธีการสงออกทางอิเล็กทรอนิคส

(e-Export)

เจียระไน... คริสตัล

คริสตัล (Crystal) คือแก้วที่ผ่าน
กรรมวิ ธี ผ ลิ ต และเจี ย ระไนด้ ว ยฝี มื อ
ช่างชั้นเลิศ ดังนั้น คริสตัลจึงมีราคา
แพง ด้วยเอกลักษณ์การตัดเหลี่ยม ตัด
มุมแก้วสะท้อนแสงระยิบระยับเหมือน
อั ญ มณี ชั้ น เลิ ศ คริ ส ตั ล ท� ำ จากแก้ ว
คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ ง ล้ ว นมี เ นื้ อ ละเอี ย ดและ
แข็งแรงทนทานกว่าแก้วน�้ำที่เราใช้ดื่ม
ทั่วไป

- การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
- การยืน
่ แบบแสดงรายการ

.......................................
ระไน... คริสตัล
คริสตัล (Crystal) คือแกวทีผ
่ านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนดวยฝมอ
ื ชางชั้นเลิศ ดังนัน
้ คริสตัลจึง
คาแพง ดวยเอกลักษณการตัดเหลี่ยม ตัดมุมแกวสะทอนแสงระยิบระยับเหมือนอัญมณีชั้นเลิศ
ตัลทําจากแกวคุณภาพสูงซึ่งลวนมีเนื้อละเอียดและแข็งแรงทนทานกวาแกวน้าํ ที่เราใชดื่มทัว่ ไป
1

ก้าวสู่ขั้นตอนการผลิต

‘แก้วคริสตัล’ จัดเป็นเครือ่ งประดับเทียมประเภทหนึง่
ซึ่ง ‘เครื่องประดับเทียม’ ในที่นี้หมายถึง เครื่องประดับ
อัญมณีเทียมเลียนแบบเครื่องประดับอัญมณีแท้ ได้แก่ ต่างหู
แหวน สร้อย ก�ำไล และเข็มกลัด นั่นเอง
ซึ่งก่อน ‘เครื่องประดับแก้วคริสตัล’ จะเผยความงาม
ออกมาให้เราได้เห็นนั้น จะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้
วัตถุดิบต่างๆ มาผสมผสาน หลอม เพื่อละลายเป็นเนื้อ
เดียวกันในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งขบวนการผลิตแก้วล้วน
มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีทั้งในและ
นอกประเทศ วัตถุประสงค์ที่เน้นผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้ง
การถูกจัดอยู่ในสินค้าประเภท ‘ฟุ่มเฟือย’ ท�ำให้ธุรกิจเครื่อง
ประดับแก้วคริสตัลเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีอย่างหลากหลาย
ของทุกกรมภาษี ทั้งกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรม
สรรพากร
ทัง้ นี้ ลักษณะเด่นของธุรกิจการผลิตเครือ่ งประดับเทียม
ของไทยสรุปได้ดังนี้
• เปน ‘การผลิตเพื่อการสงออก’
• เครื่องประดับเทียมที่เห็นวางจําหนายในประเทศ
ส่วนใหญ่เปนสินคานําเขาจากตางประเทศมากกวาสินคาที่
ผลิตในประเทศ
• ผู ้ ผ ลิ ต เครื่ อ งประดั บ เที ย มในประเทศเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต
ขนาดกลางและขนาดย่อมเกือบทั้งหมด
• ผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของยอด
จําหน่าย (มีเงื่อนไขของ BOI)
• แหล่งผลิตจะกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

เจียระไน

ความรู้

ตามรอย

คริสตัล
คริสตัลเป็นผลผลิตทางศิลปะตั้งแต่ ค.ศ.
1676 ด้วยฝีมือของ ‘จอร์จ ราเวนสคอฟ’ ศิลปิน
ชาวอังกฤษ และเพื่อนๆ ที่ได้ค้นพบว่าถ้าน�ำ
คริ ส ตั ล มาเจี ย ระไนแล้ ว มั น จะกลายเป็ น สิ่ ง ที่
วิเศษมหัศจรรย์ จากนั้นศิลปะคริสตัลก็เริ่มขยาย
ไปทั่วยุโรป แต่ถ้าพูดถึงศิลปะและอัญมณีที่ท�ำ
จากแก้ว เริ่มตั้งแต่สมัย 4,000 ปีก่อนคริสต์
ศตวรรษ โดยพบหลักฐานว่า ชาวอียิปต์หลอม
แก้วเป็นที่ใส่น�้ำหอมขวดเล็กๆ ที่งดงาม จาก
นั้นจึงค่อยๆ กลายเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญ โดย
ในช่วงศตวรรษที่ 13-15 เป็นช่วงที่มีการน�ำ
เทคโนโลยี แ ละการออกแบบมาท� ำ ให้ แ ก้ ว แข็ ง
แรงและสวยงามขึ้น
กิจการท�ำแก้วเฟื่องฟูมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
เฉพาะที่เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี กลายเป็น
ศูนย์กลางของการท�ำแก้ว ส�ำหรับบริษัทที่ท�ำ
เครื่องแก้วคริสตัลชั้นน� ำของโลกปัจจุบันได้แก่
วอเตอร์ฟอร์ด ในไอร์แลนด์ และโรกัสกา ใน
สโลเวเนีย ส่วนคริสตัลที่เป็นเครื่องประดับวาง
โชว์ในตู้กระจก ได้แก่ของ สวารอฟองออสเตรีย

ตามรอยแหล่งวัตถุดิบ
น�ำเข้า
• เพชรพลอยสังเคราะห์
ผงเงิน ผงทอง ผงโรเดียม
และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ
• เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการ
ผลิต ได้แก่ เครื่องอัดแม่พิมพ์

ยาง เครื่องหล่อโลหะ เครื่อง
ขัดเงาและฝน และเครื่องชุบ
ทอง/โรเดียม
จัดซื้อในประเทศ
• โลหะที่ ใ ช้ ทํ า ตั ว เรื อ น
ได้แก่ ดีบุก พลวง ตะกั่ว

เจียระไน

ความรู้

• รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงาน คือ   ‘ใบ
ก�ำกับภาษี’
• รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงาน คือ ‘ส�ำเนา
ใบก�ำกับภาษี’
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงาน
คือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี’ และ ‘ใบก�ำกับภาษี’
โดยการลงรายการให้ลงภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้มาหรือ
จ�ำหน่ายสินค้าออกไป

และเมื่อตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจความงามแห่งแก้วคริสตัล
แล้ว คุณต้อง...
• จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ
• ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อใช้ในการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช�ำระภาษี การหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการจัด
ท�ำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�ำใบก�ำกับภาษี
การจัดท�ำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ตามมาดวยการแจงวันและเวลาทําการผลิต โดยคุณตองแจงวันเวลาทําการปกติและว
ตามมาด้
งวันและเวลาท�
ำการผลิ
ต โดย
หยุ
ด
ทํ
า
การของโรงอุ
ณ สํวายการแจ้
นักงานสรรพสามิ
ตพื้นที่สาขา
ใหทราบเป
นหนังสือ กอ
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษี ตสาหกรรม
ผลิต ทั้งยังตองแจงราคาขาย
ณ
โรงงาน
จั
ด
ทํ
า
บั
ญ
ชี
แ
ละงบเดื
อ
น
ชํ
า
ระภาษี
ส
รรพสามิ
คุ ณ ต้ อ งแจ้ ง วั น เวลาท� ำ การปกติ แ ละวั น เวลาหยุ ด ต พรอ
ที่ เ ก็ บ จากการขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในแต่ ล ะขั
้ น ตอนการ
รายงานภาษี
ซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพือ
่ ใชประกอบการยื่นแบบแ
ำ
การของโรงอุ
ต
สาหกรรม
ณ
ส�
ำ
นั
ก
งานสรรพสามิ
ต
เสียภาษีมล
ู คาเพิ่มกับท�
กรมสรรพากรต
อไปด
วย
ผลิตและจ�ำหน่าย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน�ำเข้าจาก
ลอมกรอบ
ต่างประเทศ ดังนั้น หากคุณมีรายได้จากการขายสิ
นค้าเกิน พื้นที่/สาขา ให้ทราบเป็นหนังสือ ก่อนวันเร่ิมผลิต ทั้งยัง
ระไนความรู
งราคาขาย ณเจียโรงงาน
จัดท� ำบัญชีและงบเดือน
กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบี
ยน ต้ซอื้องแจ้
 รายงานภาษี
เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงาน คือ ‘ใบกํากับภาษี’
รายงานภาษีช�ขำาย
เอกสารหลั
กฐานประกอบการลงรายงาน
‘สําเนาใบกํากับ
ระภาษี
สรรพสามิ
ต พร้อมทั้งจัดท�คืำอรายงานภาษี
ซภาษี
ื้อ ’
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนกับกรม
รายงานสินคาและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงาน คือ ‘สําเนาใบกํากับภาษ
รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ
ากับภาษี’
สรรพากร (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพือ่ เป็นผู‘ใบกํ
ป้ ระกอบการ
โดยการลงรายการใหลงภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ไดมาหรือจําหนายสินคาออกไป
ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรได้)
อไปด้วย
• จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต เครื่อ**ข
งประดั
แก้ว กรมสรรพากรต่
อมูลบ
และเอกสารเพิ
่มเติมที่ ‘ผลิต’
............................
คริสตัลถือเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย (Luxury
องใชของ ‘นําเขา’
Excise) ได้รับการก�ำหนดในพระราชบัญญัติพิกัดเมือั่อตตราภาษี
อยางที่บอกไวขางตนวา วัตถุดิบที่จะประกอบกันขึ้นเปนเครื่องประดับแกวคริสตัลหรือ
สรรพสามิต พ.ศ.2527
เครื่องประดับเทียมอื่นๆ นั้น มีหลายสิ่งทีค
่ ุณอาจตอง ‘นําเขา’ จากตางประเทศ ทําใหคุณตองเ
อากรและภาษี
ส
รรพสามิ
ต
สิ
น
ค
า
ซึ
ง
่
ภาษี
ใ
วนนี้กรมศุลกากรจะทําหนาที่จัดเก็บแทนกรมสรร
ดังนั้น หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะผลิกรมสรรพสามิ
ตหรือน�ำเข้ตา ณ ดานศุลกากรที่นําสินคนส
าเขา
เครื่องประดับแก้วคริสตัล... คุณมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
ต้องจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตภายใน 30 วันลก่ออมกรอบ
นเริ่มผลิต
เจียระไนความรู
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร
สินค้า
การผลิต/จําหนาย

การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต

การทําบัญชีและงบเดือน

การแจงวันเวลาทําการผลิต
และราคาขาย

การชําระภาษีสรรพสามิต

การแจงราคาขาย
ณ โรงอุตสาหกรรม

การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
การยื่นแบบแสดงรายการ

3

4

ภารกิจหลักของกรมศุลกากร นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีอากร (สินคานําเขา-สงออก) แลว
สนับสนุนผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวย โดยอาศัยมาตรการทางภาษีซึ่งใหส
ประโยชนทางภาษีอากรใน 3 ลักษณะคือ การคืนอากร การชดเชยคาภาษีอากร และการยกเวนอากร
โดยที่สิทธิประโยชนของการยกเวนอากรนั้นมีอยู 4 ประเภท ไดแก
3.1 คลังสินคาทัณฑบน
3.2 เขตปลอดอากร
3.3 การสงเสริมการลงทุน (BOI)
3.4 เขตประกอบการคาเสรี

เมื่อต้องใช้ของ ‘น�ำเข้า’

อย่ า งที่ บ อกไว้ ข ้ า งต้ น ว่ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ จ ะ
ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องประดับแก้วคริสตัลหรือ
เครื่องประดับเทียมอื่นๆ นั้น มีหลายสิ่งที่คุณอาจ
ต้อง ‘น�ำเข้า’ จากต่างประเทศ ท�ำให้คุณต้องเสีย
ภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสินค้า ซึ่งภาษี
ในส่วนนี้กรมศุลกากรจะท�ำหน้าที่จัดเก็บแทนกรม
สรรพากร และกรมสรรพสามิต ณ ด่านศุลกากร
ที่น�ำสินค้าเข้า

แต่ก่อนที่คุณจะน�ำเข้าวัตถุดิบ หรือแม้แต่
เครื่องประดับคริสตัลหลากหลายดีไซน์ จากต่าง
เจียระไน
ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรนี้ได้ คุณต้องเป็นผู้
ประกอบการจดทะเบียน (ต้องท�ำการจดทะเบียน
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มาแล้ ว ) แล้ ว จึ ง ลงทะเบี ย นเป็ น
ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร (Paperless) เพื่อขอเป็นผู้ประกอบการน�ำ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
เข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร โดยท�ำการลงทะเบียน
ในครั้ ง แรกเท่ า นั้ น ซึ่ ง ต่ อ ไปหากคุ ณ จะส่ ง ออก
ภารกิจหลักของกรมศุลกากร นอกเหนือจากการจัด
เครื่องประดั บแก้ ว คริส ตัล ไปยัี ารศุ
ง ต่ลากากรทางอิ
งประเทศก็
ไม่
บภาษีอากร (สินค้าน�ำเข้า-ส่งออก) แล้ว ยังให้การ
มูลคาเพิ่มมาแลว) แลวจึงลงทะเบียนเปนผูผา นพิธก
เล็กทรอนิกสแบบไรเก็
เอกสาร
perless) เพื่อขอเป
น
ผู
ป

ระกอบการนํ
า
เข
า
-ส
ง
ออกกั
บ
กรมศุ
ล
กากร
โดยทํ
า
การลงทะเบี
ย
นในครั
ต้องลงทะเบียนอีก
สนั บ้งแรก
สนุ น ผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
นั้น ซึ่งตอไปหากคุณจะสงออกเครื่องประดับแกวคริสตัลไปยังตางประเทศก็ไมตอ
 งลงทะเบียนอีก

ความรู้

การนําเขาสินคา

ลงทะเบียน (Paper Less)
การผานพิธีการนําเขาทาง
อิเล็กทรอนิกส
การชําระภาษีสรรพสามิต
การจัดทํารายงานภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการ (ใบขนฯ)

การแข่งขันด้วย โดยอาศัยมาตรการทางภาษีซึ่งให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรใน 3 ลักษณะคือ การคืนอากร
การชดเชยค่าภาษีอากร และการยกเว้นอากร
โดยที่สิทธิประโยชน์ของการยกเว้นอากรนั้นมีอยู่ 4
ประเภท ได้แก่
3.1 คลังสินค้าทัณฑ์บน
3.2 เขตปลอดอากร
3.3 การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3.4 เขตประกอบการค้าเสรี

เมื่อลงทะเบียนแล้วคุณก็สามารถเข้าสู่กระบวนการของการผ่านพิธีการน�ำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ คุณต้อง
ตรวจสอบพิกัดศุลกากรสินค้าที่คุณน�ำเข้ามาด้วยเพื่อใช้ค�ำนวณภาษีอากรขาเข้า เช่น พิกัดแก้วคริสตัล พิกัดดีบุก พิกัด
ทองเหลือง พิกัดพลอย**คมุนกหาพิ
เงินกัดอัเป็ตราศุ
นต้ลนกากรเกี่ยวกับเครื่องประดับแกวคริสตัลไดที่
http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเกี่ยวกับเครื่องประดับแก้วคริสตัลได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp
รายการ
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเขา
ระภาษีสรรพสามิต จัด30%,
ท�ำรายงานภาษี
ซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการ
แกวเครื่อพร้
งดื่มอมทั้งต้องท�ำการช�ำ
7013.33.00
Excite 15%
เครื่องแกวบนโตะอาหารหรือในครัว
7013.91.00
30%, Excite 15%
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรต่อไป

เมื่อลงทะเบียนแลวคุณก็สามารถเขาสูกระบวนการของการผานพิธก
ี ารนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ คุณตองตรวจสอบพิกัดศุลกากรสินคาทีค
่ ุณนําเขามาดวยเพือ
่ ใชคาํ นวณภาษีอากรขาเขา เชน
แกวคริสตัล พิกด
ั ดีบุก พิกัดทองเหลือง พิกัดพลอย มุก เงิน เปนตน

พรอมทั้งตองทําการชําระภาษีสรรพสามิต จัดทํารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินคาและวัตถุดิบ
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพิม
่ กับกรมสรรพากรตอไป

กรอบ5

เจียระไน

ความรู้

กรมศุลกากร
จัดเก็บอัตราอากรขาเขาเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของ
เทียม รอยละ 60 และไดปรับลดอัตราอากรขาเขาของกระดุมขอมือเชิ้ตและสตัด และวัตถุ
ดิบที่นําเข้ามาใชในการผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียมลง เหลือ
เพียงรอยละ 20 ตั้งแตป 2542 เปนตนไป
• วัตถุดิบอื่นๆ ที่ใชในการผลิต กรมศุลกากรไดจัดเก็บอัตราอากรขาเขา ดังนี้
- ผงเงิน
อัตราอากรขาเขารอยละ 1
- ผงทอง เกลือทอง
อัตราอากรขาเขารอยละ 0
- ผงโรเดียม
อัตราอากรขาเขารอยละ 5
- เพชรพลอยสังเคราะห์
อัตราอากรขาเขารอยละ 0
• เครื่องจักรที่ใชในการผลิต กรมศุลกากรไดจัดเก็บอัตราอากรขาเขา ดังนี้
- เครื่องหลอโลหะ และสวนประกอบ
อัตราอากรขาเขารอยละ 5
- เครื่องมือกลสําหรับเจียระไน ขัดมันโลหะ
อัตราอากรขาเขารอยละ 5
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสําหรับการชุบดวยไฟฟา อัตราอากรขาเข้าร้อยละ 5

วางจ�ำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ

ความตองการเครือ่ งประดับเทียมในประเทศส่วนใหญ่
นิยมเครือ่ งประดับเทียมนาํ เขา จากสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต
และสิงคโปร เปนหลัก แมวาจะมีผูผลิตภายในประเทศ
แตส่วนใหญ่ตางมุงเน้นการผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก
• ชองทางการจําหนาย
ผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ หรือเป็นการรับจาง
ผลิตตามแบบของผู้ว่าจ้าง สวนเครื่องประดับเทียมที่มี
คุณภาพ (สวนใหญมกั นําเขาจากตางประเทศ) จะจาํ หนา ย
ในศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
ตลาดสงออก ผูผลิตจะจําหนายผานตัวแทนจําหนาย
ในตางประเทศ เพื่อกระจายสินคาตอไป
• ธุรกิจส่งออก
เมื่อส่งออกสินค้า คุณต้องด�ำเนินการเหมือนขั้นตอน
การน�ำเข้า โดยเฉพาะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
(ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียน
Paperless แต่หากไม่เคยลงทะเบียน Paperless คุณต้อง
ลงทะเบียนก่อน แล้วจึงมาถึงขั้นตอนการผ่านพิธีการ
ใบขนสินค้าขาออกในระบบ e-Export

‘แก้วและเครือ่ งแก้ว’ นัน้ เป็นสินค้าตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจ
ขอช�ำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น�ำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
โดยมีหลักประกันได้
ซึ่งลักษณะสินค้าแก้วและเครื่องแก้วที่กรมสรรพ
สามิตจัดเก็บภาษีแก้วและเครื่องแก้ว มีอัตราภาษีตาม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามมูลค่าร้อยละ 30 แต่ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้
ประกาศลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตลงเหลือตาม
มูลค่าร้อยละ 15

‘ภาษี’ จากการจ�ำหน่ายและส่งออก

เจียระไน

ความรู้
การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ
• กรมสรรพสามิต จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ผ่านขั้นตอน - ขอยื่นค�ำขอยกเว้นและคืนภาษี
ณ ที่ท�ำการศุลกากร หรือตัดบัญชีผ่านธนาคาร
ระบบจะออกเลขที่ช�ำระอากรในใบขนส่งสินค้า
กรณี สิ น ค้ า ยกเว้ น อากร ระบบจะออกเลขที่
ยกเว้นอากรในใบขนสินค้าขาออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้เลขที่ใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าแล้วคุณจะ
ขนย้ายสินค้าไปยังท่าหรือสนามบินที่ส่งออก
ปัจจุบันสินค้าส่งออก เท่ากับ 0%
• กรมศุ ล กากร จะจั ด เก็ บ ภาษี ศุ ล กากร
(อากรขาออก)
ผ่านขั้นตอน - การผ่านพิธีการส่งออกทาง
อิเล็กทรอนิคส์ (e-Export)
• กรมสรรพากร จะจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผ่านขั้นตอน - การจัดท�ำบัญชี (พ.ร.บ.การ
บัญชี พ.ศ.2543) รายงานภาษีซอื้ รายงานภาษีขาย
และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

ข่าวดี..

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

การผลิตเครื่องประดับแก้วคริสตัลออกจ�ำหน่าย ไม่ว่าใน
ประเทศหรือส่งออกต่างประเทศ จนมีรายได้เข้าสู่ระบบธุรกิจ
ของคุณ สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อม
เสียภาษีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายเครื่องประดับ
แก้วคริสตัล คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบ
ธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
แก้วคริสตัล ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกีย่ วข้อง กระบวน
การด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อหรือน�ำเข้าวัตถุดิบ
อื่นๆ เพื่อการผลิตเครื่องประดับแก้วคริสตัล ราคาที่คุณซื้อ
จะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน
ส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายสินค้าของคุณบ้าง การ
ตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า
ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง
ออกใบก�ำกับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อ
กรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่
ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถ
ยื่ น ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ถื อ เป็ น ประโยชน์ ส ่ ว นหนึ่ ง
จากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนดเวลาที่กรม
สรรพากรก�ำหนด

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกันเสียภาษี
เพื่อพัฒนาประเทศ”

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 1 ประกอบด้วย จังหวัด ชัยนาท นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

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

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

