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เครือ่งถมและเครือ่งเงนิลงยา’ เป็นงานประณตีศลิป์ชัน้สงูอกีประเภทหนึง่ 

ที่คนไทยรู้จักมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะปรากฏในพงศาวดารว่า  

เครื่องถมนี้นับเป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภคของไทยตั้งแต่ครั้งสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ และยังเป็นเครื่องราชบรรณาการอีกอย่างหนึ่งด้วย 

นับถึงปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูวิชาช่างแขนงนี้ขึ้นมาใหม่ 

อีกครั้ง เพราะทรงเกรงว่าครูช่างถมจะสูญสิ้นไป จนมีช่างผู้สืบต่อถึงขั้น

ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างภาคภูมิ อีกท้ังเคร่ืองถมยังกลับมา 

ได้รับความนิยมอย่างสูงและสร้างรายได้ให้แก่ผู ้ สืบสานงานศิลป์น้ี 

อย่างมาก

เครื่องถมและเครื่องเงินลงยา

น�ำเข้ำ ผลิตและจ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียน: สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการสินค้าขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

ลงทะเบียน Paperless ออกใบก�ากับภาษี  

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ยื่นขอยกเว้นภาษี  

(กรณีน�าเข้าเงิน ที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปพรรณ)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ยื่นขอยกเว้น/ขอคืนภาษี 

จัดท�ารายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



เรื่องประดับ

ควำมรู้

‘เครื่องถมและเครื่องเงินลงยำ’ 

ภูมิปัญญำสร้ำงมูลค่ำ

 จากองค์ความรู้เชิงช่างที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ที่โปรดให้น�าช่างชาวนครศรี- 

ธรรมราชมาเป็นครูสอนสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ  

จนท�าให้เครื่องถมและเครื่องเงินลงยายังคงท�า

หน้าที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชาติจากรุ ่นสู ่รุ ่น 

และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่า เป็นที่ต้องการ

ของชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้ให้กับ

ช่างฝีมือและผู้รักในงานหัตถศิลป์แขนงนี้ 

 หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการสืบสานงาน

ศิลป์ด้วยการท�าธุรกิจ ‘เครื่องถมและเครื่องเงิน

ลงยา’ เพื่อน�าผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าน้ีออกสู่ตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ ขอแนะน�าให้คุณลองศึกษา

แนวทางท�าธุรกิจเบื้องต้นที่จะท�าให้คุณเริ่มต้น

ธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังมีส่วนช่วย

พัฒนาประเทศด้วยการช�าระภาษีอย่างง่ายๆ

        ลักษณะเด่นของ ‘เครื่องถมนคร’ ของช่างฝีมือชาว
นครศรีธรรมราช สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะที่ส�าคัญ 
ได้แก่ 
	 •	การแกะสลักลวดลาย จะใช้วิธีเขียนร่างลวดลายลงใน
รูปพรรณของเนื้อเงิน แล้วใช้ค้อนและสิ่วสลักตามลวดลายที่
ร่างเอาไว้ วิธีการนี้เป็นการย�้าเนื้อโลหะให้ลึกลงไปเท่าน้ัน ไม่
ได้สูญเสียเนื้อเงินไปแต่อย่างใด และจะมีรอยสลักอยู่ทางด้าน
หลังของรูปพรรณ ซ่ึงจะต้องใช้ฝีมือของช่างเป็นอย่างมาก 
เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีและมีคุณค่า  
	 •	เนื้อยาถม	 เนื้อยาถมที่ดีจะต้องเป็นสีด�ามัน เวลาลง
เนื้อยาถมจะติดแน่น ไม่มีรูพรุน หรือที่เรียกกันว่า ‘ตามด’  
ยาถมเป็นโลหะผสมระหว่างเงิน ทองแดง ตะกั่ว และก�ามะถัน 
ซึ่งเป็นตัวท�าให้เกิดสีด�า สูตรในการผสมไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ
ความช�านาญและประสบการณ์ของช่างแต่ละคน แม้ว่ามตี�ารา 
ว่าต้องใช้เนื้อโลหะเป็นเท่าไร แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าเมื่อผสม
ตามนั้นแล้วจะได้ยาถมที่ดี

สืบสำนงำนศิลป์... เริ่มธุรกิจ ‘เครื่องถมและ

เครื่องเงินลงยำ’ 
 การท�าธุรกิจ ‘เครื่องถมและเครื่องเงินลงยา’ ในปัจจุบัน สิ่งที่ยากคือ

การเสาะหาช่างฝีมือที่จะมาแกะสลักลวดลายและลงยาถมให้เคร่ืองถมมี

ลวดลายเด่นงามตระการตา แต่ส�าหรับจุดเริ่มต้นในแง่ของการประกอบ

ธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น คุณสามารถท�าได้ง่ายๆ ด้วยการ

จดทะเบียนธุรกิจตามรูปแบบของการด�าเนินกิจการ เช่น เป็นกิจการที่

ด�าเนินการโดยบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน 

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ตำมประเภทธุรกิจ

• บุคคลธรรมดำ จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด

• นิติบุคคล จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• วิสำหกิจชุมชน จดทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด 

• สหกรณ์ จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด

• SMEs จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

• กลุ่ม OTOP จดทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอ�าเภอ หรือส�านักงานเขต

 จากน้ันย่ืนขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสีย

ภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่งการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะกระท�าในกรณีท่ีคุณ

มีรายได้จากการขายเคร่ืองถมและเครื่อง

เงินลงยา เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 

(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้) 

 นอกจากนี้ คุณยังต้องจดทะเบียน

ภาษีมูลค ่าเพิ่มในกรณีที่คุณต ้องการ 

น�า เข ้า -ส ่ งออกสินค ้าหรือวัตถุดิบ ท่ี 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคุณด้วย ซึ่งไม่ว่า 

คุณจะจดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่มใน 

จดุประสงค์ใด เมือ่เร่ิมด�าเนินธุรกิจจะต้อง 

จัดท�ารายงานภาษีเพื่อใช้ประกอบการ 

ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กับกรมสรรพากรด้วย



นับเงินจำกธุรกิจ ‘เครื่องถมและ

เครื่องเงินลงยำ’ 
 เมื่อคุณด�าเนินการตามขั้นตอนเริ่มธุรกิจและ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ก็

ถึงเวลาที่ช่างฝีมือของคุณจะแสดงฝีมือท�าเครื่องถม

และเครื่องเงินลงยาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และ

น�าออกจ�าหน่ายท�ารายได้ให้กับธุรกิจ

เรื่องประดับ

ควำมรู้
รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องจัดท�า คือ

 • รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘ใบก�ากับภาษี’

 • รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี’

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี และ
ใบก�ากับภาษี’

โดยผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงานภาษี
ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่ได้มาหรือจ�าหน่าย
ออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

ขั้นตอนการผลิตเครื่องถมและ
เครื่องเงินลงยา

	 1.	 การท�าน�้ายาถม:	 ช่างถม
จะต้องหลอมน�า้ยาหรอืทีเ่รยีกกนัว่า  
‘กุมน�้ายา’ ก่อน ตัวยาถมมีส่วนผสม 
ของโลหะ 3 ชนิด คือ ทองแดง
บริสุทธิ์ 1 ส่วน ตะกั่วอย่างดี 1 ส่วน  
และเงินแท้ 1 ส่วน มาผสมกัน 
หลอมจนเน้ือโลหะผสมเข ้ากันดี 
อัตราส่วนผสมและเวลาที่หลอม
ของช่างแต่ละคน จะแตกต่างไป 

ตามสูตรลับท่ีเป ็นมรดกตกทอด 
หรือได้จากต�าราโบราณท่ีจะต้อง
ตีความหมายเอาเอง เช่น ‘วัว 5 ม้า 
6 บริสุทธิ์ 4 ผสมกันแล้วซัดด้วย
ก�ามะถัน ได้ยาถมแล’ 
 เมื่อใช้เวลาหลอมพอสมควร 
แล้วเปิดฝาเบ้า ซัดด้วยน�้าก�ามะถัน
เหลืองจนเห็นว่าน�้ายาขึ้นสีด�าใส มี
คุณสมบัติพิเศษ ไม่มีฟอง ไม่มีฝ้า 
แล้วจึงเทลงในเบ้าจาน ทิ้งไว้จน
แห้ง รอการน�าไปถมต่อไป 
 ยาถมมีลักษณะแข็งสีด�าเป็น
นิลขึ้นเงามันเคลือบสีน�้าเงินอ่อนๆ 
เนื้อคล้ายโลหะชนิดหนึ่ง แต่ทุบบด
ให้ละเอียดเป็นผงได้ ท�าเป็นแท่งๆ ไว้  
ตามแท่งมีร่องยาวๆ ไม่ขาดตอน 
จึงนับว่าเป็นยาถมที่ดี เมื่อเวลาจะ

ใช้ต้องน�ามาบดทุบให้ละเอียดก่อน 
แล้วคลุกด้วยน�้าประสานทองจน
เป็นน�้ายาถมส�าหรับน�าไปลงถม
	 2.	 การท�ารูปพรรณ:	 น�าแผ่น
เงินมาท�าเป็นรูปร่างตามต้องการ 
อาจเป็นภาชนะ เช่น ขันน�้า พาน 
ใส่ของ หรือเครื่องประดับ เช่น 
ก�าไล เข็มกลัด
	 3.	 การแกะสลักลวดลาย:	
  - การแกะสลักลวดลาย เริ่ม
ด้วยการใช้หมึกจีนเขียนลวดลาย
ลงบนพื้นเงิน แล้วแกะสลักให้อ่อน
ช้อยงดงาม
  - การท�าถม คือ การลงยา
ถมลงไปบนพืน้ท่ีเป็นร่องหรอืราบต�า่ 
สีด�ามันของยาถมจะท�าให้ลวดลาย
เด่นงาม

เรื่องประดับ

ควำมรู้



 ในขั้นตอนนี้คุณมีกระบวนการ

ทางภาษีที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่ การ

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และ

แบบรายงานการจัดท�าค�าร้องขอคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับนักท่องเที่ยว 

(กรณีเป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อประกอบการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และยังต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กับ

กรมสรรพากรด้วย

 ทั้งนี้ เมื่อคุณผลิตเครื่องถมและ

เครื่องเงินลงยาออกวางจ�าหน่าย ภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ ได้แก่

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ใน

กระบวนการจ�าหน่ายเคร่ืองถมและ

เครื่องเงินลงยานั้น คุณอาจต้องมี

การว่าจ้างแรงงาน ช่างเขียน ช่างขึ้น

รูป และช่างฝีมืออื่นๆ ลูกจ้างชั่วคราว 

และ/หรือพนักงานประจ�า ฯลฯ 

กระบวนการด้านภาษีที่ต ้องด�าเนิน

การในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงิน

เดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไป

ถึงการให้บริการ การโฆษณา การและ

ขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมีการ

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดย

คุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรม

สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัด

จากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จาก

การขายเครื่องถมและเครื่องเงินลงยา 

คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม

รูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล

เรื่องประดับ

ควำมรู้

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่ดี 

 คุณสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้ด้วยการ
เสียภาษีประจ�าปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้
  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระภาษี
ปีละ 2 ครั้ง 
 แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดง
รายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสีย
ภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
 • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 
2 ครั้ง 
  1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.
51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบ
ระยะเวลาบัญชี  
  2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 
เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี  



• ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ 

รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับกระบวนผลิต 

ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่า 

คุณเป็นผู ้เสียภาษีในส่วนนี้แล้ว และเมื่อถึงเวลา

จ�าหน่ายเครื่องถมและเครื่องเงินลงยา คุณสามารถ

ตั้งราคาขายโดยบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้า

ของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่คุณต้อง

ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว ้เป็น 

หลักฐานด้วย ซึ่งคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไว้ก่อน เพราะผู้มีสิทธิ์ออกใบก�ากับภาษีได้ ก็คือผู้ที่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

ส�าหรับกรณีที่เครื่องถมและเครื่องเงินลงยา 

สร้างรายได้จากยอดขายให้คุณมากกว่า 1.8 ล้านบาท 

ต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยค�านวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษี

ขายหักด้วยภาษีซื้อ

โดยคุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร

พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่

เรียนรู้ขั้นตอน ‘กำรน�ำเข้ำ’
ในการท�าธรุกจิเครือ่งถมและเครือ่งเงนิลงยานัน้ ในบางครัง้คณุอาจต้องศกึษาขัน้ตอนการน�าเข้า เพือ่น�าเข้าวัตถุดิบ

หรือสินค้าส�าเร็จรูปบางอย่าง ซึ่งคุณสามารถเริ่มกระบวนการน�าเข้าได้โดยการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอน

การผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า ซึ่งต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่คุณจะน�าเข้าให้ดี เช่น เงินที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปพรรณ 

เครื่องจักร ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการค�านวณภาษีหรือขอยกเว้นอัตราอากรขาเข้า 

รำยกำรเครื่องถม พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ท�าด้วยทองแดง ของใช้ตามบ้านเรือน 7418.10.90 20%

ท�าด้วยดีบุก ของใช้ตามบ้านเรือน 8007.00.92 20%

เครื่องใช้ท�าด้วยทองแดงลงหิน หรือทองเหลือง 8215.99.00 30%

ทั้งนี้ ในฐานะที่คุณเป็นผู้น�าเข้า จะต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากนั้นเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน�าเข้า เพื่อซื้อมา-ขายไป หรือน�าเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้าจ�าหน่าย

แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นแบบภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจคุณด�าเนิน 

ไปอย่างถูกต้องและช่วยน�ารายได้ไปพัฒนาประเทศ 

เรื่องประดับ

ควำมรู้

การช�าระภาษีอากรของเครื่องถมและเครื่องเงิน
ลงยา

        • กรณีวัตถุดิบ ‘เม็ดเงินน�าเข้า’ มาผลิตเป็น
เครื่องเงิน เสียพิกัด 7106.91.00 ได้รับการยกเว้น
อากรน�าเข้า แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

        « กรณีการน�าเข้า ‘เงิน’ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบ
ขึ้นเป็นของรูปพรรณ ของผู้ประกอบการจดทะเบียน 
ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 
2546 โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบ ภพ.01.5 ณ 
ส�านักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่



“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน	 หรือ	 SMEs	 จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

เรื่องประดับ

ควำมรู้
ผู ้ส ่งออกเครื่องถม/เครื่องเงิน

สามารถขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งออก

ส่งออก ‘เครื่องถมและเครื่องเงินลงยำ’ 

สู่ตลำดโลก  
 ด้วยเอกลักษณ์และความสวยงามของเคร่ืองถมและ

เคร่ืองเงินลงยาซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ตลาดส่งออกจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะเพิ่มโอกาสในการท�า

ธุรกิจของคุณ โดยคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้ด้วยการลง

ทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless (หากเคย

ลงทะเบียนน�าเข้าหรือเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรม

ศุลกากรอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอีก) 

จากนั้นเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้า แต่ที่ส�าคัญเมื่อมีราย

ได้จากตลาดต่างประเทศกลับเข้ามาแล้ว คุณต้องไม่ลืมจัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ 

เพื่อช่วยกันน�าเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาประเทศ



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 8 ประกอบ ด้วย จังหวัด สุร�ษฎร์ธ�นี 

กระบี่ ภูเก็ต พังง� ชุมพร ระนอง 

นครศรีธรรมร�ช

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


