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‘น้ำมนัเหลอืง’ ยาแผนโบราณจากพชืสมุนไพรคณุภาพเย่ียม 

สรรพคุณทีใ่ช้ดม ทา นวด เพือ่บรรเทาอาการต่างๆ ไม่เป็น 

รองยาแผนปัจจบัุน กระบวนการผลติกไ็ม่ยุ่งยากใช้วตัถดุบิ 

จากท้องถิน่ ราคาย่อมเยา... กนิขาดยาแผนปัจจบุนัขนานเดยีวกันไปเลย  

ที่ส�าคัญคือ ‘กระบวนการด้านภาษี’ ไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ประกอบการ 

ไม่ปวดหัวจนต้องใช้น�้ามันเหลืองช่วยบรรเทาอาการแน่นอน

น้�ามันเหลือง

« ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ฉลาก/เครื่องหมายการค้า(อย.) ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า ขอผลิตยาตัวอย่าง ทะเบียนการค้า(พาณิชย์จังหวัด) ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขอมาตรฐาน อย. ขอขึ้นทะเบียนต�ารับยา เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(พัฒนาชุมชน)

ขอมาตรฐาน อย.

จัดท�ารายงานภาษี ฉลาก/เครื่องหมายการค้า (อย.) ออกใบก�ากับภาษี 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ทะเบียนการค้า (พาณิชย์จังหวัด) ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(พัฒนาชุมชน)

จัดท�ารายงานภาษี 

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)



สรรพคุณของน�้ำมันเหลือง
•	บรรเทาอาการคัดจมูก น�้ามูกไหล เป็นหวัด		

แก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
•	 แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช�้าด�าเขียว ทาแก้พิษแมลง

สัตว์กัดต่อย ปวดบวม
•	ทาท้องเพื่อขับลมภายในท้อง
•	 ทาแผลมีดบาด ไฟไหม้ เลือดจะหยุดทันทีและ

แผลจะหายไวขึ้น
• ทาแก้ผดผื่น ตุ่มคัน แผลพุพอง เป็นหนอง
• ทาก่อนนอนท�าให้หลบัง่ายขึน้ จติใจสงบ ผ่อนคลาย 

ทาถูนวดฝ่าเท้า ไล่เลือดลม

เคล็ดเล็ก

เกล็ดน้อย?
‘น�้ามันเหลือง’ คืออะไร
 น�้ามันเหลือง เป็นเครื่องมือในการรักษาตาม

แบบฉบับของแพทย์แผนไทยที่มีต้นก�าเนิดมาจาก

ประเทศจีน ท�าขึ้นมาจากพืชสมุนไพร เช่น การบูร 

และหัวของพืชตระกูลขิงชนิดต่างๆ กัน โดยผู้ผลิต

น�า้มนัเหลอืงส่วนใหญ่จะเกบ็สูตรของตนไว้เป็นความลบั 

 น�้ามันเหลืองของไทย เช่น ใน จ.ตราด มี

คุณสมบัติไม่เหมือนใคร จากสภาพภูมิอากาศที่มีฝน 

ตกชุก และเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง

หนึ่งในประเทศไทย ท�าให้ได้พืชวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิตคุณภาพเย่ียม ผ่านกระบวนการผลิตที่แม่นย�า 

ประกอบไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ 100%

การเข้าสู่ธุรกิจน�้ามันเหลือง
 1. ขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร (บุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคล)

 2. หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือหากไม่เกินสามารถยื่น

จดทะเบียนไว้เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน)

 3. ขอทะเบียนการค้าที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบล (ตามที่ตั้งโรงงาน)

 4. ยืน่ค�าขอสถานทีผ่ลติยา ทีส่�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัด

 5. ย่ืนค�าขอขึ้นทะเบียนต�ารับยา ที่ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

 6.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ฉลาก กับ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

 7. ผลิต และจ�าหน่าย 

 8. หากต้องการเป็นสินค้า OTOP สามารถสมัคร

เข้าคัดสรร ‘สุดยอดหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย’ ที่

ส�านักงานพัฒนาชุมชนแต่ละอ�าเภอได้

 ทั้งนี้  ในระหว่างกระบวนการผลิต ผู ้ประกอบการ 

จะต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช�าระภาษีตามรอบปีภาษี

 และในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้วัตถุดิบหรือพืชสมุนไพรภายใน

ท้องถ่ินของตัวเอง แต่เลือกที่จะแตกต่างด้วย ‘การน�าเข้า

วัตถุดิบ’ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่นๆ คุณต้อง...

 • ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร และ จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยคุณไปลงทะเบียนเอง หรือมอบ

อ�านาจให้ ‘ตัวแทนออกของ’ ด�าเนินการให้ ณ ฝ่ายทะเบียน 

ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส�านักมาตรฐานพิธีการและราคา

ศุลกากร กรมศุลกากร หรือที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส�านัก

หรือส�านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ซึ่งจะลงทะเบียน

เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น



ขั้นตอนการลงทะเบียน Paperless
1.	กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน	

2.	ยื่นเอกสารลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่	ณ	จุดที่ขอ

ลงทะเบียน

3.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค�าขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐาน

4.	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร

งานทั่วไปอนุมัติ

5.	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน

	 ...คุณ	 คือ	 ผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก

ตามพิธีการศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

เคล็ดเล็ก

เกล็ดน้อย?

 • ด�าเนินการ ‘น�าเข้าวัตถุดิบ’ ผ่านพิธีการศุลกากรน�าเข้าแบบไร้เอกสาร (e-Import) ตามระเบียบ

พิธีการน�าเข้าของกรมศุลกากรทางช่องทางต่างๆ คือ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก และทางไปรษณีย์ 

อ๊ะๆ... อย่าลืมเช็กพิกัดศุลกากรของสิ่งที่คุณน�าเข้าให้ดี เพื่อสะดวกในการช�าระภาษีอากรขาเข้า

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเหลือง 1518.00.60 27% หรือ 0.75 บาท/Lit

น�้ามันหอมระเหยจากสาระแหน่ 3301.24.00 5%

น�้ามันงา (ดิบ) 1515.50.10 27% หรือ 0.75 บาท/Lit

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

 • ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบโดยใช้ระบบ e -Tracking ได้  

 ทั้งนี้ การน�าเข้าวัตถุดิบนั้นคุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อ

ประกอบการยื่นช�าระภาษีด้วย

ภาษี ‘การส่งออก’ น�้ามันเหลือง
 การส่งออกน�้ามันเหลืองที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาพื้น

บ้านนี้... คุณต้อง

 ลงทะเบยีนในระบบพิธีการศลุกากรทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยคุณไปลงทะเบียนเอง หรือ

มอบอ�านาจให้ ‘ตัวแทนออกของ’ ด�าเนินการให้ (หากคุณ 

‘น�าเข้าวัตถุดิบ’ มาผลิตน�้ามันเหลืองอยู่แล้ว แสดงว่าคุณ

ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น ไม่ต้องลงทะเบียนอีกเพราะ

ชื่อคุณได้อยู่ในระบบแล้ว)

 • ด�าเนินการ ‘ส่งออก’ น�้ามันเหลืองผ่านพิธีการ

ศุลกากรขาออก e-Export ตามระเบียบพิธีการส่งออกของ

กรมศุลกากรทางช่องทางต่างๆ คือ ทางอากาศ ทางเรือ 

ทางบก และทางไปรษณีย์

 (ทัง้นี.้.. สินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่ จะมอีตัราอากร 

เป็น 0% หรือสินค้าบางอย่างจะได้รับยกเว้นภาษีส่งออก 

และบางกรณีสามารถท�าการขอคืนภาษีได้ในภายหลัง) 

 • การส ่งออกน�้ ามันเหลืองนั้นคุณต ้องจัดท�า

รายงานภาษีเช่นเดียวกับการน�าเข้า หรือกระบวนการผลิต  

เพ่ือใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อไป  

ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า 

และวตัถดุบิ ซึง่มเีอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัรายงานของคณุ ดงันี้  

  - Invoice

  - Packing List

  - ส�าเนาใบขนสินค้าขาออก

  - หลักฐานการรับช�าระเงิน



 การผลิตน�้ามันเหลืองออกจ�าหน่าย

จนมีรายได้เข้าสู่ระบบธุรกิจของคุณ

แล้ว สิ่งที่คุณต้องท�าคือ ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เก่ียวข้อง 

ดังนี้

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขาย 

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเหลือง ทั้งขายใน 

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณ

ก็มีหน ้าที่ต ้องเสียภาษีเงินได ้ตาม

รูปแบบธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการ

ผลิตน�้ามันเหลือง ไม่ว่าจะการปลูก 

ผลิต บรรจุ ขนส่ง ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้าง

แรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการ

ด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอน

นี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้  

ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ

หรือน�าเข้าพืชสมุนไพร หรือวัตถุดิบ

อื่นๆ เพื่อผลิตน�้ามันเหลือง เช่น ปุ๋ย 

วัสดุอุปกรณ์ ขวดบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ 

ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีใน

ส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขาย

ผลผลิตของคุณบ้าง การตั้งราคาขาย

อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไป

ได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสีย

ภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง

ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้

ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

เมื่อมีรายได้จากการ ‘จ�าหน่าย’ 

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ” ข่าวดี..

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

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภำษีส�ำหรบั	
วิสำหกิจชุมชน’

 ทั้งน้ี คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ 

ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่  

 ซึง่นอกจากการเสยีภาษใีห้แก่ภาครฐัแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้

อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนด

เวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงกำรคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

 คณะ ทำ�ง�น  โครงก�ร คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง 

ภ�ค 2 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี 

ฉะเชิงเทร� ตร�ด ปร�จีนบุรี ระยอง สมุทรปร�ก�ร 

สระแก้ว นครน�ยก

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


