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สปา

‘ส

ปา’ เป็นธุรกิจบริการประเภทส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยม
มากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งจากคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ด้วยจุดเด่นของบรรยากาศการตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ การ
ต้อนรับเอาใจใส่ให้บริการตามวิถไี ทย เช่น การนวด สมุนไพรและกลิน่ ทีใ่ ช้ ฯลฯ
ซึ่งผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
ธุรกิจสปาจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกเม็ดเงินจ�ำนวนมหาศาลเข้า
สู่ประเทศ อีกทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้อีกเป็น
จ�ำนวนมาก
« ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
« จดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีมีการขายสินค้าในสถานที่ให้บริการสปา)
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการบริการเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
น�ำเข้า
ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
(ผู้ประกอบกิจการให้บริการสปา) (กรณีมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสปา)
ลงทะเบียน Paperless
จดทะเบียนสรรพสามิต
ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
แจ้งวันและเวลาท�ำการ /
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
แจ้งราคาค่าบริการ
จัดท�ำรายงานภาษี
จัดท�ำบัญชีประจ�ำวัน
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

และรายงานงบเดือน
ออกใบก�ำกับภาษี (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

**หมายเหตุ: โดยปกติกิจการสปาเป็นบริการไม่มีน�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่าย แต่จะมีก็ต่อเมื่อน�ำเข้า ส่งออก หรือจ�ำหน่าย
‘ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนี้เท่านั้น’

เสียภาษีสบาย สบาย สไตล์... ‘สปา’
การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจสปา ไม่ใช่เรื่องยาก
เกินความเข้าใจ เพียงแค่ใส่ใจกับกฎระเบียบต่างๆ และ
ด�ำเนินการให้ถูกต้องสู่เส้นทางสายธุรกิจสปา แล้วท�ำ
อย่างไรจึงจะเปิดด�ำเนินการธุรกิจสปาได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมทั้งเสียภาษีได้ครบถ้วนด้วย... ลองมา
เรียนรู้และท�ำความเข้าใจกัน

เริ่มต้น ค้นคว้า
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ สปาควรศึ ก ษาหาความรู ้
เกี่ยวกับศาสตร์ของสปา เพื่อสร้างความเข้าใจอันเป็น
พื้นฐานในการท�ำธุรกิจสปาที่ดี จากนั้นจึงเข้ารับการ
ทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ใบผู ้
ด�ำเนินการสปาอย่างถูกต้อง

สปา
ความรู้

?

สปา หมายถึง ธุรกิจที่เป็นสถาน
บริการเพือ่ สุขภาพ หรือสถานพยาบาล
ที่ ใหบริการลูกคาทั่วไป ด้วยศาสตร
การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตอ
รางกายเพื่อสุขภาพ และการใชนํ้า
เพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ปรั บ สมดุ ล ให้ แ ก่
รางกายและจิตใจ ซึ่งธุรกิจนี้มีหลาย
ประเภท ได้แก่
1. Club Spa คือ สปาที่จัดไว้
เป็นสว่ นหนึง่ ของสถานบริการบริหาร
ร่างกาย หรือศูนย์สุขภาพ ให้ผู้ที่มา
ออกก�ำลั ง กายได ้ ผ ่ อ นคลายความ
ตึงเครียด
2. Destination Spa คือ สปา

5. Mineral Spring Spa คือ
ที่มีห้องพักค้างคืน มุ่งปรับหรือฟื้นฟู
สุขภาพให้ดีขึ้น เช่น โรคเบาหวาน สปาน�ำ้ พุรอ้ นและบ่อน�ำ้ แร่ซงึ่ มีแรธ่ าตุ
ความดัน เป็นการสร้างความสมดุล ต่างๆ ช่ว ยลดอาการเจ็บป่ว ยบาง
โดยอาศัยความร้อนและเย็นของน�้ำ ชนิดได้ เช่น ปวดไขข้อ เป็นต้น
ที่เรียกกันว่า วารีบ�ำบัด
6. Day Spa คือ สปาที่ ใช้ระยะ
3. Medical Spa คือ การน�ำ เวลาสั้นและไม่มีห้องพักค้างคืน เน้น
ธรรมชาติ บ�ำบั ด มาผสมผสานกั บ เรื่ อ งความสวยงามและผ ่ อ นคลาย
วิทยาการทางการแพทย์ เป็นโปรแกรม มักจะตั้งอยู่ ใจกลางเมือง
การบ�ำบั ด และดู แ ลสุ ข ภาพโดยผู ้
7. Home Spa คือ การท�ำสปา
ช�ำนาญทางการแพทย์ (สปาประเภท
เองทีบ่ า้ น หรือเรียกใช้บริการสปาส่ง
นี้ต้องมี ใบประกอบโรคศิลป์)
พนักงานมาให้บริการถึงบ้าน
4. Hotel & Resort Spa เป็น
สปาที่อยู่ ในสถานที่ท่องเที่ยว มีการ
นวดบ�ำบัดและผ่อนคลาย

ให้บริการ ‘สปา’ ...สบาย สบาย
• เลือกรูปแบบสปาที่ใช่: ค�ำถามยอดนิยมใน
การท�ำธุรกิจสปาคือ จะเลือกเปิดสปาของตัวเอง
หรือซื้อแฟรนไชส์ดี ซึ่งแต่ละทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับ
ตัวคุณเองว่าต้องการแบบไหน เพราะไม่ว่าจะเปิด
ธุรกิจเอง เซ้งต่อ หรือซื้อแฟรนไชส์ ต่างก็มีข้อดีข้อ
เสียแตกต่างกันไป
• ท�ำเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง: ควรเลือกท�ำเล
สถานบริการสปาที่ใกล้ชุมชน ง่ายต่อการมองหา
ไม่ลึกลับซับซ้อน มีที่จอดรถให้ลูกค้าที่ขับรถมาใช้
บริการ ที่ส�ำคัญต้องตกแต่งอาคารให้มีเอกลักษณ์
โดดเด่น พร้อมทั้งมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผ่านการตรวจสภาพอาคารจากฝ่ายโยธาฯ ในเขต
พื้นที่ที่ตั้งกิจการ
• เปิดตัวกิจการ: ก่อนเปิดด�ำเนินการให้บริการ
สปา คุณต้องท�ำหน้าที่ด้าน ‘ภาษี’ ก่อน ดังนี้
		 - ยืน่ ขอมีเลขและบัตรประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร
กับกรมสรรพากร ในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล
		 - ด�ำเนินการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยทั่วไปการท�ำธุรกิจให้บริการ
สปาที่ไม่ได้ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากสปา
ของคุณมีการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วย คุณต้อง
ท�ำการจดทะเบียนพาณิชย์กิจการตั้งใหม่ กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าด้วย

สปา
ความรู้

?

สปา
ความรู้

?

สปาแบบไหน ‘ใช่’ ส�ำหรับคุณ
1. เปิดธุรกิจสปาเอง: เหมาะส�ำหรับผู้ที่มี
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางของธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพ เช่น เดิมท�ำอาชีพเสริมสวย หรือธุรกิจนวด
แต่ต้องการขยายธุรกิจท�ำร้านสปาเพิ่มเติม ทางเลือก
นี้จะมีอิสระในการตัดสินใจ และงบประมาณอาจจะ
บานปลายถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อน นอกจากนี้
ยังต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจให้มั่นคงและ
ต้องหาทุนส�ำรองในอนาคตไว้ด้วย
2. การเซ้งต่อ: จะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารด�ำเนินธุรกิจ
เบื้องต้นจากเจ้าของเดิม แต่คุณต้องปรับกลยุทธ์หรือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆ ไป เพราะธุรกิจเดิม
นั้นอาจมีปัญหาเจ้าของเดิมถึงต้องขายกิจการ วิธีการ
นี้เป็นการเริ่มธุรกิจสปาได้รวดเร็ว แต่คุณต้องมีความ
รู้เกี่ยวกับธุรกิจสปาพอสมควรด้วย
3. แฟรนไชส์: ช่วยประหยัดเวลา และมีงบ
ประมาณในการลงทุนอย่างชัดเจน มีผู้ให้ค�ำแนะน�ำ
และสอนวิธีการท�ำธุรกิจให้ แต่ข้อเสียคือคุณจะขาด
อิสระในการตัดสินใจบางเรื่อง และต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อความช�ำนาญนั้น (know-how) รวมทั้งต้อง
ระมัดระวังในการเลือกบริษัทแม่ที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับการลงทุนธุรกิจสปาด้วย

การจดทะเบียนพาณิชย์กิจการตั้งใหม่ กรณีมีการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ในธุรกิจสปานั้นด้วย
- ต้องท�ำภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
- มีค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 50 บาท
- ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(นิติบุคคล) และส�ำนักงานเขตทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ
- ต่างจังหวัด ยื่นแบบฯ ได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือเมือง
พัทยา

- จดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ในกรณีที่มีรายได้จากการให้บริการ
เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (หาก
รายได้ ไ ม่ เ กิ น นี้ แ ต่ ต ้ อ งการเป็ น ผู ้
ประกอบการจดทะเบียน ก็สามารถ
ยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นกัน) ซึ่งต้อง
จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี
ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการยื่ น แบบ
แสดงรายการเสี ย ภาษี ต ่ อ ไป

- จดทะเบียนสรรพสามิต กับ
กรมสรรพสามิต โดยลักษณะสปาที่
ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่
1. เป็ น สถานบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ประกอบกิจการอาบ อบ
นวด ตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ.
สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือ...
2. มี อ ่ า งอาบน�้ ำ หรื อ สถาน
ที่ อ าบน�้ ำ ในห้ อ งเดี ย วกั น กั บ ห้ อ ง
ให้บริการนวด ไม่ว่าจะมีการแยก

สปา
ความรู้

สัดส่วนระหว่างส่วนที่มีอ่างอาบน�้ำ
หรื อ สถานที่ อ าบน�้ ำ กั บ ส่ ว นให้
บริการนวด โดยมีประตูกั้นหรือไม่
ก็ตาม
หรือ...
3. จัดให้มีสถานที่ รูป หรือสื่อ
เพื่อให้ผู้บริการสามารถเลือกผู้ให้
บริการได้

?

การน�ำเข้าหรือส่งออก...สินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับ ‘สปา’

• เลือกสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ:
หั ว ใจส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของธุ ร กิ จ ส
ปาคือ การจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่อง
ส�ำอาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่
ดี มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานไว้ บ ริ ก าร
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ
ที่ ป ลอดภั ย และตอบสนองความพึ ง
พอใจอย่างสูงสุด
ซึ่งสปาของคุณ
อาจใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่หาได้
ภายในประเทศ หรือน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศก็ได้เช่นกัน
แต่การจะน�ำ
สินค้าเกี่ยวกับสปาเข้ามาในประเทศ
นั้นคุณต้องเสียภาษีศุลกากร
ให้
เรียบร้อยก่อน

ตามปกติแล้วหากจะน�ำเข้าหรือส่งออกสินค้าใดๆ เข้ามาในประเทศ
คุณจะต้องเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากรเสีย
ก่อน และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการน�ำเข้าหรือส่งออกสินค้า
ต่างๆ ของกรมศุลกากรให้ครบถ้วนด้วย โดย...
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออก
กับกรมศุลกากร โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กรณีน�ำเข้า

• ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้าสินค้า ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำใบขน
สินค้าขาเข้าผ่านระบบพิธีการน�ำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)
• จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้
ลงภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ

กรณีส่งออก
• ขั้นตอนการผ่านพิธีการส่งออกสินค้า
ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำ
ใบขนสินค้าขาออกผ่านระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (eExport)
• จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า
และวัตถุดิบ โดยให้ลงภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้มาหรือ
จ�ำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

น่ารู้...พิกัดอัตราศุลกากรเกี่ยวกับ ‘อ่าง’
• อ่างอาบน�้ำ ท�ำด้วยเซรามิก
1.ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)

จัดเข้าพิกัด 6910.10.00 อัตรา 30%

2.อื่น ๆ

จัดเข้าพิกัด 6910.90.00 อัตรา 30%

• อ่างอาบน�้ำท�ำด้วยเหล็ก
1.ท�ำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือท�ำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล หรือไม่ก็ตาม

จัดเข้าพิกัด 7324.21.00 อัตรา 20%

2.อื่น ๆ

จัดเข้าพิกัด 7324.21.00 อัตรา 20%

• อ่างอาบน�้ำท�ำด้วยพลาสติก

จัดเข้าพิกัด 3922.10.00 อัตรา 30%

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

• คัดสรรผู้ให้บริการสปา: พนักงานหรือลูกจ้าง
ของคุณซึ่งต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสปา ควรผ่านการ
อบรมหลักสูตรการให้บริการตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด และในกรณีที่คุณท�ำธุรกิจสปาแบบเปิดให้บริการ
ด้านการนวดเพื่อบ�ำบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ให้บริการสปาของคุณต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะตาม พ.ร.บ.การประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2542 จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือส�ำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่

• เปิดบริการด้วยใจ: เมื่อคุณมีองค์ประกอบของธุรกิจ
สปาอย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว ก็สามารถเปิดด�ำเนินธุกิจได้เลย ซึ่งระหว่างที่ด�ำเนิน
ธุรกิจนี้คุณจะมีภาระเกี่ยวเนื่องกับภาษีสรรพสามิตโดยต้อง
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการ
ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
ตอนที่ 09.02
ขณะนี้มีข่าวดีก็คือ กรมสรรพสามิตได้ประกาศยกเว้น
ภาษี ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ สปาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมธุรกิจ
การท่ อ งเที่ ย วของไทยให้ เ อื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว
เนื่อง
สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคึกคักมาก
ยิ่งขึ้น

สปา
ความรู้

?

คุณสมบัติของ ‘ผู้ให้บริการสปาที่ดี’
• ต้องผ่านการอบรมความรู้เฉพาะด้านตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
• สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี และพูด
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
• ให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามมาตรฐาน และให้
บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ
• สุภาพ อ่อนน้อม สนใจ และเอาใจใส่
• มี ค วามสามารถในการดู แ ลรั ก ษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้ครบถ้วน และ
พร้อมให้บริการตลอดเวลา
• ผ่ า นการฝึ ก อบรมทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกสถานประกอบการอย่างสม�่ำเสมอ
ทัง้ นี้ มาตรฐานผูใ้ ห้บริการต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดสถานที่เพื่อ
สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่
การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส� ำ หรั บ สถานที่ เ พื่ อ สุ ข ภาพหรื อ เพื่ อ เสริ ม สวย
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
21 เมษายน 2547

สปา
ความรู้

?

ธุรกิจสปาที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ได้แก่
1.ธุ ร กิ จ สปาที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการยกเว้ น ภาษี
สรรพสามิต ให้แก่ สถานบริการประเภท
อาบน�้ำ หรืออบตัว และนวด ในสถาน
บริการเสริมความงาม หรือสุขภาพ ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2552 โดยเอกสารที่
ใช้ ป ระกอบการขอยกเว้ น ภาษี ส รรพสา
มิตสปา ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ก�ำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริม
สวยมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้
ให้บริการ

รายได้งอกงาม

การให้บริการที่มีคุณภาพ สถาน
ประกอบการทีไ่ ด้มาตรฐาน ย่อมน�ำมา
ซึ่ ง รายได้ ง ามๆ อั น น่ า พึ ง พอใจ
เมื่อเป็นสุขกับผลประกอบการก็อย่า
ลืมเสียภาษีให้รัฐบาลด้วย เพราะคุณ
ยังมีภาระผูกพันกับการเสีย ‘ภาษีเงินได้’
อยู่นะ
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จาก
การบริ ก ารสปา คุ ณ ก็ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ ง
เสี ย ภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใน
กระบวนการให้ บ ริ ก ารสปาต้ อ งมี
การว่ า จ้ า งแรงงานเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
อย่างแน่นอน ซึ่งกระบวนการด้าน
ภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ
เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน จะต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ทุกครั้ง

ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีจะเป็นไปตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน หาก
ถือว่ามีมาตรฐานตามประกาศจะได้รับการ
ยกเว้ น ส� ำ หรั บ รายรั บ ของการให้ บ ริ ก าร
อาบน�้ำหรืออบตัว และนวด
2.สปาที่ มี ร ายรั บ ของการให้ บ ริ ก าร
อาบน�้ำ หรืออบตัว และนวดในสถานศึกษา
หรือในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนา
3.สปาที่ มี ร ายรั บ ของการให้ บ ริ ก าร
อาบน�้ำ หรืออบตัว และนวด ในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล

ทั้ ง นี้ คุ ณ สามารถยื่ น แบบแสดง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้อง
ซื้อหรือน�ำเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ รายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสปา ราคา ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน
ที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เขตท้องที่
เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้
และเมือ่ ถึงคราวทีจ่ ะต้องให้บริการบ้าง
การตั้งราคาค่าบริการอาจมีการบวก
“คนไทยทีด่ ีต้องเสียภาษีเพื่อ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ
พัฒนาประเทศ”
คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ คุ ณ ต้ อ งออกใบก� ำ กั บ
ภาษีหรือบิลเงินสด (กรณีที่คุณเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่ม) ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

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 2 ประกอบด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ
สระแก้ว นครนายก

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

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

