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ตลาดผลิตภัณฑ์สบู ่ในไทยนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า

เศรษฐกิจจะผกผันเพียงใด แต่มูลค่าการเติบโตไม่แปรผันไป 

ตามภาวะเศรษฐกิจ เพราะผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้ และยิ่งไปกว่านั้น  

ผู ้ชายก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและความงามกันมากขึ้น ธุรกิจ ‘สบู ่ ’ 

จึงมีผู ้ประกอบการให้ความสนใจ พิถีพิถันในการคัดสรรสารสกัดที่มี

คุณภาพสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีจุดแข็ง จุดขาย แตกต่างจากคู่แข่ง   

 เหนือสิ่งอื่นใดคือ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาเรื่อง ‘ภาษี’ ให้เข้าใจ 

เพื่อบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคต  

สบู่

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless ขอมาตรฐาน อย. ออกใบก�ากับภาษี ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า จัดท�ารายงานภาษี จัดท�ารายงานภาษี ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขอมาตรฐาน อย. ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

‘ภาษีสบู่’ เรื่องง่ายๆ ที่ไม่ควรมองข้าม



เปิดกล่อง 
ความรู?้
	 ‘สบู ่’ จัดเป็นเครื่องส�ำอำงท่ีจ�ำแนก
อยู ่ในหมวดตำมรูปแบบผลิตภัณฑ์ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 • สบู่ก้อน	(Bar	soap) เกิดจำกไขมัน
หรอืน�ำ้มนัท�ำปฏิกริยิำกบัด่ำง เกดิเป็นไขสบู่ 
ทีเ่ป็นของแขง็ เมือ่จบัสบูแ่ล้วจะรูส้กึเหนยีว  
และเมื่อโดนน�้ำจะรู ้ สึกเรียบลื่น อยู ่ ใน
ลักษณะที่เป็นก้อน มีรูปร่ำงตำมแต่พิมพ์ 
ที่ใช้หล่อสบู่ 

 • สบูเ่หลว	(Liquid	soap) มคีณุลักษณะ
คล้ำยคลึงกนักบัสบูก้่อน แต่จดัอยู่ในรูปแบบ 
ของเหลว

 การท�าธุรกิจเก่ียวกับสบู่น้ัน ผู้ประกอบการทุกคน 

ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร ทั้งใน
รูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และกรณีคาดการณ์

ล่วงหน้าแล้วเห็นแววว่าผลประกอบการสบู ่ของคุณจะ

สามารถท�าเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือไม่แน่ใจ

รายได้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ก็ต้อง 

ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

หลังจากนั้นลองส�ารวจความสนใจและศักยภาพของตนเอง  

ว่าจะด�าเนินธุรกิจไปในทิศทางใด 

การด�าเนินธุรกิจ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
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น�าเข้าสบู่-จ�าหน่ายในประเทศ Š Š Š - 

น�าเข้าสบู่-ส่งออก Š Š Š -

น�าเข้าวัตถุดิบ-ผลิตสบู่-จ�าหน่ายในประเทศ Š Š Š -

น�าเข้าวัตถุดิบ-ผลิตสบู่-ส่งออก Š Š Š -



 และก่อนน�าเข้าวัตถุดิบหรือสบู่ส�าเร็จรูปมาจ�าหน่าย

คุณต้องย่ืนขอรับหนังสือจาก ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เพื่อแจ้งกรมศุลกากร (แบบ สอท.1) พร้อม

แนบภาพถ่ายตัวอย่างวัตถุดิบและสบู่ส�าเร็จรูปที่ขอน�าเข้า 

เมื่อเอกสารได้รับการอนุญาตจากทุกหน่วยงานอย่าง

สมบูรณ์ ระบบจะท�าการปล่อยสินค้าอัตโนมัติ จากนั้น

คุณก็สามารถติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกและน�าของออก

อารักขาศุลกากรได้จากหน่วยงานที่ศุลกากรก�าหนดไว้

เปิดกล่อง 
ความรู?้

• สบู่ส�ำเร็จรูป และครีมอำบน�้ำ ได้
รับกำรยกเว้นอำกร แต่ต้องช�ำระภำษี
มูลค่ำเพิ่ม

• วัตถุดิบและส่วนผสมของสบู่จะ 
มีชนิด ประเภท แตกต่ำงกันออกไป 
ต้องดูรำยละเอียดในพิกัดศุลกำกร

‘น�าเข้า’ วัตถุดิบ-สบู่ส�าเร็จรูป

 หากตัดสินใจได้แล้วว่าจะ ‘น�าเข้า’ ไม่ว่าจะน�าเข้าวัตถุดิบหรือสบู่ส�าเร็จรูป

ก็ตาม สิ่งแรกที่คุณต้องท�าคือ ลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกตามระบบพิธีการ

ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร ซึ่งลง

ทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อท�าพิธีการน�าเข้าทางศุลกากร ตามด่าน

ศุลกากรหรือช่องทางที่น�าเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทาง

ไปรษณีย์ และต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ด้วย

 ซึ่งคุณต้องศึกษาเรื่องพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสบู่ เพื่อจดตัวเลข 8 หลัก 

มาใช้ในการประเมินราคาการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย 

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

สบู่ 3401.11.20 10%

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



เปิดกล่อง 
ความรู?้
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน	(Paperless)

	 •	กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำที่เข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม

  1. ส�ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

  2. ส�ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกรหรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 

  3. Bank Statement หรือสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำมบริษัท หำ้งร้ำน (ถ้ำมี)

  4. ส�ำเนำภำพถ่ำยหรือหนังสือรับรองตรำส�ำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้ำงหุ้นส่วน (หส.2)

   **กรณีหนังสือรับรองระบุเงื่อนใขต้องประทับตรำส�ำคัญของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน

  5. ส�ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือ Passport ของผู้มีอ�ำนำจลงนำม

	 •	กรณีส�ำหรับบุคคลธรรมดำ ให้ใช้แบบค�ำขอฯ หมำยบเลข 1-1 และส�ำหรับนิติบุคคลฯ ให้ใช้แบบค�ำขอฯ 

หมำยเลข 1 โดยสำมำรถ Download แบบค�ำขอฯ ได้ที่ Website ของกรมศุลกำกรที่ www.customs.go.th

ภาษีของ ‘ผู้ผลิต’ สบู่ไทย

  หากจะเป็น ‘ผู้ผลิต’ กิจการสบู่ของคุณจะต้องเกี่ยวข้อง

กับหน่วยงานต่อไปนี้

 • กรมสรรพากร: ผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดา 

และ/หรือนิติบุคคล จะต้อง ‘ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร’ 

กับกรมสรรพากร ซึ่งนับเป็นขั้นตอนแรก เพื่อยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเป็นเถ้าแก่ธุรกิจสบู่ 

เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบก�ากับภาษี 

การจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า

และวัตถุดิบ เป็นต้น

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: ผู้ประกอบกิจการขายสินค้า

อะไร อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม หากคิดรวมทั้งสิ้นในวัน

หนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าว

ไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้อง 

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา: เนื่องจากสบู่

ถือเป็นเครื่องส�าอางประเภทหนึ่ง ดังน้ัน จึงต้องเกี่ยวข้องกับ

องค์กรซึ่งมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบอย่าง ‘อย.’ นั่นเอง

 ภาษีของ ‘ผู้ส่งออก’

  มาถึงขั้นตอนการ ‘ส่งออก’ สิ่ง

ที่ต ้องท�าหลังจดทะเบียนพาณิชย์ 

ขอมีเลขประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากร 

ตลอดจนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เรยีบร้อยแล้ว คณุต้องท�าการส่งข้อมูล 

เพื่อจัดท�าใบขนสินค้าขาออก ผ่าน 

ระบบพธิกีารส่งออกทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

แบบไร้เอกสาร (Paperless) ของกรม

ศุลกากร พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ 

ให้ครบถ้วน 



 ผู้ส่งออกต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และ 

ส่งข้อมูลใบก�ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน

พร้อมกันในคราวเดียว โดยข้อมูลในใบก�ากับฯ จะบันทึก

รวมกับการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และเลขที่ 

ใบก�ากับฯ จะใช้เลขที่เดียวกับใบขนสินค้า 

 ให้ผู ้ส่งของออกหรือตัวแทนยื่นขอรับรองใบขน

สินค้าขาออกต่องานธุรการ ส่วนบริการศุลกากร 2 

ณ อาคารตรวจสินค้าขาออก (CE) ชั้น 2 พร้อมช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการจ�าลองเอกสารตามอัตราที่ก�าหนดไว ้

ในใบแบบ ศ.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิมพ์ใบขนสินค้า 

จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งมีข่อความว่า  

‘ใบขนสินค้าได้พมิพ์จากระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากร’ 

พร้อมลงนามรับรอง 

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลและกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางที่น�าเข้าไป

ด้วย เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น และ... อย่าลืม

จัดท�ารายงานภาษีด้วยนะ

 ยอดขายหรือรายได้ที่คุณ

ได้รับจากการน�าเข้ามาจ�าหน่าย 

ผลิตเพื่อจ�าหน่าย หรือจากการ 

ส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศนัน้  

ท�าให้คุณจะต้องท�าหน้าที่เป็น

พลเมืองที่ดี โดยย่ืนแบบแสดง 

รายการภาษีพร้อมช�าระภาษีที ่

เ ก่ียวข ้องกับธุรกิจสบู ่ของคุณ  

ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติ- 

บุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได ้

การขายผลิตภัณฑ์สบู่ ทั้งขายใน

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการ

ผลิตสบู่ การบรรจุ การขนส่ง ฯลฯ 

ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามา

เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษี

ที่ต้องด�าเนินการคือ เมื่อคุณจ่าย

เงนิเดอืน ค่าจ้าง และสวสัดกิารให้ 

กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน 

ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

ทุกครั้ง

วางจ�าหน่าย ยอดขายโต



ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
 ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน	 หรือ	 SMEs	 จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจรำยย่อย
ในอีกทำงหนึ่ง 

 ตดิตำมได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณ

ต้องซื้อ/น�าเข้าวัตถุดิบ หรือสบู่ 

ส� า เร็จรูป รวมทั้ งการซื้อวัสด ุ

อุปกรณ์อื่นๆ ราคาที่คุณซื้อมัก 

บวกภาษี มู ลค ่ า เพิ่ มมาแล ้ ว 

เท่ากับว่าคุณเป็นผู ้เสียภาษีใน

ส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้อง 

ขายสินค้าของคุณบ้าง การตั้ง 

ราคาขายอาจมีการบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ

คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน 

แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้องออกใบ

ก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให ้

ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบ

แสดงรายการเพือ่เสยีภาษต่ีอกรม 

สรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร 

พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ 

 ซึ่ งนอกจากการเสียภาษี

ให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถ

ยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือ

เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการ

เสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรง

ตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากร

ก�าหนด



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 10 ประกอบ ด้วย จังหวัด กรุงเทพมห�นคร

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


