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เครื่องดื่มประเภท ‘น�้ำชำ’ นอกจำกช่วยดับกระหำยคลำยง่วงแล้ว ยังมี

ประโยชน์ต่อสุขภำพมำกมำย เรำจึงเห็นควำมคึกคักของตลำดเคร่ืองดื่ม

ประเภทนีม้ำกเป็นพเิศษในปัจจบุนั เพรำะควำมต้องกำรซือ้ของผูบ้ริโภคมี

สงู เครือ่งดืม่ชำจงึสำมำรถสร้ำงรำยได้มหำศำลให้ผูป้ระกอบกำร และแน่นอน... 

กำรเสียภำษีจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่คุณจะต้องใส่ใจเมื่อเกิดรำยได้อันงดงำม

เครื่องดื่มชำ

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

จดทะเบียนพำณิชย์

ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร

จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (กรณีมีรำยได้จำกกำรขำยเกิน 1.8 ล้ำนบำทต่อปี)

ลงทะเบียน Paperless จดทะเบียนภำษีสรรพสำมิต จัดท�ำใบก�ำกับภำษี (เฉพำะผู้จดทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ยื่นค�ำขอยกเว้น/คืนภำษีสรรพสำมิต

พิธีกำรน�ำเข้ำสินค้ำ และเสียภำษี

สรรพสำมิต

แจ้งวันเวลำท�ำกำร / แจ้งรำคำขำย ณ โรงงำนฯ จัดท�ำรำยงำนภำษี (เฉพำะผู้จดทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขอยกเว้นภำษีสรรพสำมิต ขอยกเว้นภำษีสรรพสำมิต ยื่นแบบช�ำระภำษี หรือขอคืนภำษี 

(เฉพำะผู้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีกำรส่งออก

จัดท�ำใบก�ำกับภำษี (เฉพำะเข้ำหลักเกณฑ์

จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ช�ำระภำษีสรรพสำมิต ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี จัดท�ำใบก�ำกับภำษี (เฉพำะผู้จด

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

จัดท�ำรำยงำนภำษี (เฉพำะผู้จดทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

จัดท�ำบัญชีประจ�ำวันและงบเดือน กำรเก็บรักษำบัญชี รำยงำน และเอกสำร จัดท�ำรำยงำนภำษี (เฉพำะผู้จด

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ยื่นแบบช�ำระภำษี หรือขอคืนภำษี  

(เฉพำะผู้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ขอคืนภำษีกรณีสินค้ำเสียหำย/เสื่อมคุณภำพ ยื่นแบบช�ำระภำษี หรือขอคืนภำษี 

(เฉพำะผู้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี จัดท�ำใบก�ำกับภำษ ี(เฉพำะผู้จดทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่) ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี

กำรเก็บรักษำบัญชี รำยงำน และเอกสำร จัดท�ำรำยงำนภำษ ี(เฉพำะผู้จดทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่) กำรเก็บรักษำบัญชี รำยงำน และ

เอกสำร

ยื่นแบบช�ำระภำษี หรือขอคืนภำษี (เฉพำะผู้จด

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี

กำรเก็บรักษำบัญชี รำยงำน และเอกสำร



 เครื่องดื่มประเภท ‘น�้ำชำ’ นั้นมีมำช้ำนำนกว่ำ 
4,700 ปีแล้ว ซึ่งพบว่ำเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์
ต่อสุขภำพ และสำมำรถแก้ได้สำรพัดโรค เช่น ต้ำน
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภำยในเซลล์ของร่ำงกำย ต้ำน
อำกำรอกัเสบ ต้ำนเชือ้จลิุนทรย์ีในล�ำไส้ ป้องกนัตับ 
จำกสำรพษิและโรคอืน่ๆ ท่ีเกดิจำกอนมุลูอสิระ เน่ือง 
จำกใบชำมีองค์ประกอบของ ‘สำรแทนนิน’ ที่มี
สรรพคุณทำงยำ ซึ่งนักวิทยำศำสตร์ค้นพบว่ำมี
ฤทธิ์ต้ำนโรคภัยได้หำกดื่มเป็นประจ�ำ

ทั้งนี้ เครื่องดื่มชำที่นิยมในปัจจุบัน แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชำผงส�ำเร็จรูป และชำ 
ปรุงส�ำเร็จ ซึ่งมีควำมต้องกำรของตลำดสูง 

รู้ให้กระจ่ำงบนเส้นทำง 
‘เครื่องดื่มชำ’

 เครือ่งดืม่ชำ จดัเปน็อำหำรทีก่�ำหนดคณุภำพ

หรอืมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 

(ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่องชำ โดยไม่ได้

ก�ำหนดมำตรฐำนของปรมิำณคำเฟอนี เนือ่งจำก

ใบชำ เป็นพืชที่มีคำเฟอีนตำมธรรมชำติอยู่แล้ว 

นอกจำกนี้ คุณภำพของใบชำจำกแหล่งต่ำงๆ 

ยังมีปริมำณของคำเฟอีนไม่เท่ำกัน กำรท�ำธุรกิจ

เครื่องดื่มชำจึงต้องมีกำรควบคุมวัตถุดิบ และ

กรรมวิธีกำรผลิตร่วมด้วย

 
 รูใหกระจางบนเสนทาง ‘เคร่ืองด่ืมชา’ 
 เคร่ืองดื่มชา จัดเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที ่196) พ.ศ.2543 เร่ืองชา โดยไมไดกําหนดมาตรฐานของปริมาณคาเฟอีน เน่ืองจากใบชา 
เปนพืชที่มีคาเฟอีนตามธรรมชาติอยูแลว นอกจากน้ี คณุภาพของใบชาจากแหลงตางๆ ยังมีปริมาณ
ของกาแฟอีนไมเทากัน การทําธุรกิจเคร่ืองดื่มชาจึงตองมีการควบคุมวตัถดุิบ และกรรมวิธีการผลติ
รวมดวย 
 
ลอมกรอบ1 

‘Tea Time’ 
 เครื่องด่ืมประเภท ‘น้ําชา’ นั้นมมีาชานานกวา 4,700 ปแลว ซ่ึงพบวาเปนเครื่องด่ืมท่ีให
ประโยชนตอสุขภาพ และสามารถแกไดสารพัดโรค เชน ตานอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลของ
รางกาย ตานอาการอักเสบ ตานเช้ือจุลินทรียในลําไส ปองกันตับจากสารพิษและโรคอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากอนุมูล
อิสระ เนื่องจากใบชามีองคประกอบของ ‘สารแทนนิน’ ท่ีมีสรรพคุณทางยา ซ่ึงนักวิทยาศาสตรคนพบวา
มีฤทธิ์ตานโรคภัยไดหากด่ืมเปนประจํา 

ท้ังนี้ เครื่องด่ืมชาท่ีนิยมในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชาผงสําเร็จรูป และชาปรุงสําเร็จ 
ซ่ึงมีความตองการของตลาดสูง  
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 ภาษีผูผลิต ‘เคร่ืองด่ืมชา’ 
 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ‘เคร่ืองดื่มชา’ น้ัน คณุจะตอง 
  ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร 

 จดทะเบียนพาณิชย เพราะการประกอบกิจการขายสนิคาอะไร อยางเดียวหรือหลายอยาง
ก็ตาม หากคดิรวมทั้งสิ้นในวนัหน่ึงขายไดเปนเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคาดงักลาวไวเพ่ือ
ขายมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตัง้แต 500 บาทข้ึนไป ตองจดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
  ขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หากธุรกิจของคุณมีรายไดงอกงามเกิน 1.8 ลานบาท
ตอป คุณมีหนาที่ตองย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนเพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดเชนกัน) 
  จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภายใน 30 วันกอนเร่ิมผลิตสินคาตอสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู 

Tea 
Time



เติม...อีกนิด
 • เคร่ืองดื่มชำเป็นสินค้ำในหมวดอำหำรและ
ยำที่ต้องบังคับให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ พระรำช
บัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 และอยู่ในกำรก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมกำรอำหำร กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่ง
ต้องมีกำรขออนุญำตและปฎิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ 
ที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติอำหำร กฎกระทรวง 
และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง

 • โรงงำนผลิตเครื่องดื่มชำที่มีขนำดกำรผลิต
ตำมเงื่อนไข ต้องจดทะเบียนโรงงำนผลิต (กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม) และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
มำตรฐำนอุตสำหกรรม (ส�ำนักงำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรม) กับกระทรวงอุตสำหกรรม
 • สลำกและเครื่องหมำยกำรค้ำ ต้อง
จดทะ เบี ยนและปฏิบั ติ ให ้ เป ็ น ไปตำม เงื่ อน ไข
ก�ำหนดข้อควำมในฉลำก ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว ่ำด ้วยเรื่องฉลำกและฉลำกของชำ
ปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภคชนิดเหลว และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องของกระทรวงพำณิชย์ 

 กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต ‘เครื่องดื่มชำ’ 

นั้น คุณจะต้อง

 จดทะเบยีนพำณชิย ์เพรำะกำรประกอบกจิกำรขำย

สินค้ำอะไร อย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำงก็ตำม หำกคิด

รวมทั้งสิ้นในวันหน่ึงขำยได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บำทขึ้น

ไป หรือมีสินค้ำดังกล่ำวไว้เพื่อขำยมีค่ำรวมท้ังส้ินเป็น

เงินตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนพำณิชย์กับ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

 • ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร กับกรม

สรรพำกร

 • ขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หำกธุรกิจของ

คุณมีรำยได้งอกงำมเกิน 1.8 ล้ำนบำทต่อปี คุณมีหน้ำ

ที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มเพื่อยื่นแบบ

แสดงรำยกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม (หำกไม่เกินก็ขอจด

ทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนได้เช่นกัน)

 • จดทะเบียนภำษีสรรพสำมิต ภำยใน 30 วัน

กอ่นเริม่ผลติสนิคำ้ต่อส�ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนที/่พืน้ที่

สำขำที่โรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่

 • ขออนญุำตสถำนทีแ่ละผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ชำ

  หำกมีกระบวนกำรผลิตเข้ำข่ำยโรงงำนจะต้อง

ขออนุญำตผลิตอำหำรจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ หรือ อย. (ตำมแบบ อ.1) เพื่อตรวจ

ประเมินสถำนที่ผลิตก่อนได้รับอนุญำตผลิตอำหำร 

ประเภทเครื่องดื่มชำ 

 หำกไม่เข้ำข่ำยโรงงำน ให้ขอรับเลขสถำนท่ีผลิต

อำหำรไมเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำนประเภทเครือ่งดืม่ชำ (ตำมแบบ 

สบ.1) ก่อนตรวจประเมินสถำนที่ผลิต 

 จำกนั้น จึงขอจดทะเบียนอำหำรของผลิตภัณฑ์ 

(ตำมแบบ สบ.5) และรับเลขสำรบบอำหำร

 • กำรแจ้งวันเวลำท�ำกำร โดยคุณต้องแจ้งวัน

เวลำท�ำกำรปกติและวันเวลำหยุดท�ำกำรของโรงงำน

อุตสำหกรรม ณ ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/สำขำ ให้

ทรำบเป็นหนังสือ ก่อนวันเร่ิมผลิตสินค้ำ และถ้ำจะมี

กำรเปลี่ยนแปลงก�ำหนดวันเวลำดังกล่ำว ให้มีหนังสือ

แจ้งก่อนวันที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 • กำรแจง้รำคำขำย คณุตอ้งยืน่แบบแจง้รำคำขำย

พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ เช่น ใบก�ำกับภำษีซื้อ 

ใบขนสินค้ำขำเข้ำ ใบส�ำคัญจ่ำย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่มำ

ของโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตรำย ละเอียดวิธีค�ำนวณ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตแต่ละรำยกำร ณ ส�ำนักงำนสรรพ

สำมิตพื้นที่/สำขำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำรจ�ำหน่ำย

หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ

Tea 
Time

ภำษีผู้ผลิต ‘เครื่องดื่มชำ’



เติม...อีกนิด
 วัตถุดิบหลักท่ีน�ำมำใช้ในกำร
ผลิตเครื่องดื่มชำ คือ ใบชำที่ผ่ำน
กระบวนกำรคัดสรร และมีคุณภำพ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่อง
ดื่มชำผง และเครื่องดื่มชำที่เป็น
ของเหลว  
 ซ่ึงเครื่องดื่มชำแต่ละชนิดมี
กำรปรุงแต่งตำมสูตรกำรผลิตของ
แต่ละยี่ห้อ ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 

 •  กำรขอยกเว้นภำษีเครื่องดื่มชำ (กรณีผลิตในประเทศ) คุณต้อง

จัดท�ำหนังสือขออนุมัติยกเว้นภำษี ณ ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/สำขำ 

ที่โรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรแนบ คือ ส�ำเนำใบทะเบียน

สรรพสำมติ หนงัสือรบัรองของกระทรวงพำณชิย ์(ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

ตัวอย่ำงฉลำกเครื่องดื่ม

 จำกนั้นให้ส่งตัวอย่ำงเครื่องดื่มชำปริมำณไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร พร้อม

แสดงสูตร ส่วนผสม และวิธีกำรผลิต ให้กรมสรรพสำมิตใช้ตรวจสอบ

ประกอบกำรพิจำรณำยกเว้นภำษีสรรพสำมิต เมื่อปรำกฏผลกำรตรวจ

วเิครำะหแ์ลว้ เจำ้หนำ้ทีจ่ะจดัท�ำหนงัสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำใหค้ณุทรำบ 

หำกไม่ได้รับยกเว้นจะต้องเสียภำษีสรรพสำมิตให้ครบถ้วนต่อไป

 เมื่อสินค้ำผลิตเสร็จพร้อมจ�ำหน่ำย คุณต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบุข้อมูล อำยุกำรเก็บของเครื่องดื่มชำ ไว้ในฉลำก 

ซึ่งประกอบด้วย วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอำยุด้วย

Tea 
Time

 1.กรณีช�ำระภำษีเครื่องดื่มที่ได้จำกเครื่องขำยเครื่อง
ดื่ม คุณต้องยื่นแบบรำยกำรภำษี (แบบ ภษ.01-12) และ
เอกสำรประกอบอื่นพร้อมกับเงินค่ำภำษีที่ต้องช�ำระ จำก
นั้นเจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและ
จ�ำนวนเงินภำษีที่น�ำมำช�ำระ เมื่อเอกสำรและจ�ำนวนเงิน
ภำษีที่น�ำมำช�ำระถูกต้องเจ้ำหน้ำที่จะออกใบเสร็จรับเงิน
 2.กรณีช�ำระภำษีโดยกำรใช้แสตมป์สรรพสำมิต คุณ
ต้องยื่นเอกสำร (แบบ ภษ.01-12) แบบค�ำขอช�ำระภำษี
สินค้ำประเภทที่ใช้แสตมป์ (ภษ.01-14) และเอกสำร
ประกอบอื่น พร้อมกับเงินค่ำภำษีที่ต้องช�ำระ เมื่อเจ้ำ
หน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและจ�ำนวน
เงินภำษีที่น�ำมำช�ำระแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินและจ่ำย
แสตมป์เครื่องดื่มให้คุณเพื่อน�ำไปปิดภำชนะบรรจุเครื่อง
ดื่ม
 3.กรณีช�ำระภำษีโดยใช้เครื่องหมำยแสดงกำรเสีย
ภำษีจดทะเบียน คุณต้องยื่นแบบค�ำขอใช้เครื่องหมำยฯ 
(แบบ ภษ.01-18) พร้อมตัวอย่ำงรูปตรำเครื่องหมำย
แสดงกำรเสียภำษี และสิ่งอันเป็นลักษณะจ�ำเพำะที่ขอ

จดทะเบียน จ�ำนวน 3 แผ่น เมื่อเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำเครื่อง
หมำยฯ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะต้องตำมที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง และมีลักษณะจ�ำเพำะของตน ก็จะรับ
จดทะเบียน โดยคุณจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมลักษณะ
จ�ำเพำะตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมที่ก�ำหนด
เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีแล้วกรม
สรรพสำมิตจะออกประกำศก�ำหนดลักษณะเครื่องหมำย
แสดงกำรเสียภำษีและส่งไปลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และเมื่อเครื่องหมำยฯ ของคุณได้รับจดทะเบียน
แล้วและต่อมำคุณจะช�ำระภำษี ให้ยื่นแบบรำยกำรภำษี
สรรพสำมิต (แบบ ภษ.01-12) แบบค�ำขอซื้อและใบ
อนุญำตให้ซื้อเครื่องหมำยฯ (แบบ ภษ.01-23) แบบ
ค�ำขอขนและใบขนเครื่องหมำยฯ (แบบ ภษ.01-24) และ
เอกสำรประกอบอื่น พร้อมกับเงินค่ำภำษีที่ต้องช�ำระ 
 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและ
จ�ำนวนเงินภำษีที่น�ำมำช�ำระ ออกใบเสร็จรับเงิน และ
อนุญำตให้ขนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน

Tea 
Time

การชำาระภาษีสรรพสามิต มี 3 กรณี คือ



 ในกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มชำนี้คุณจะต้องจัดท�ำบัญชี

ประจ�ำวันและงบเดือน ยื่นขอคืนภำษีกรณีสินค้ำเสียหำยหรือเสื่อม

คุณภำพ พร้อมทั้งมีหน้ำที่ออกใบก�ำกับภำษีให้แก่ลูกค้ำ จัดท�ำ

รำยงำนภำษีขำย รำยงำนภำษีซื้อ และรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ 

ยื่นแบบช�ำระภำษีหรือขอคืนภำษี (กรณีที่คุณเป็นผู้ประกอบกำรจด

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และยังต้องท�ำกำรเก็บรักษำบัญชี รำยงำน 

และเอกสำรด้วย

เมื่อคุณท�ำกำร ‘น�ำเข้ำ’

เมื่อคุณท�ำกำร ‘น�ำเข้ำ’
 หำกคุณต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มชำ คุณต้องท�ำกำรขออนุญำตสถำนท่ีและ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำ โดยขออนุญำตน�ำเข้ำอำหำร (ตำมแบบ อ. 6) เพื่อรับใบอนุญำตน�ำเข้ำอำหำรประเภทเครื่อง

ดื่มชำ (อ.7) 

 ซึ่งกำรจะน�ำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำใดๆ นั้น คุณต้องลงทะเบียนในระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

เอกสำร (Paperless) เพื่อขอเป็นผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกของศุลกำกร (ลงทะเบียนแค่ครั้งแรก) เพื่อสำมำรถน�ำ

สินค้ำเข้ำได้ทั้งทำงบก ทำงรถไฟ ทำงเรือ ทำงอำกำศยำน ทำงไปรษณีย์

รำยกำรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำ พิกัดศุลกำกร อัตรำอำกรขำเข้ำ

ชำ 3 in 1 2101.20.10 30%

ชำสกัด หรือ หัวเชื้อ 2101.20.90 30%

ชำเขียว 0902.10.10 30%

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

 และในกรณีน�ำเข้ำเครื่องด่ืมชำ หรือสินค้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องขอจดทะเบียนอำหำรของผลิตภัณฑ์ (ตำม

แบบ สบ.5) เพือ่รบัเลขสำรบบอำหำร แสดงสลำก และควบคมุคณุภำพมำตรฐำนของผลติภณัฑต์ำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข ทั้งนี้ จะต้องแสดงฉลำกอำหำรและควบคุมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้บริโภคทั่วไป โดยแสดงข้อควำม 

‘มีคำเฟอีน ... มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร’ ด้วยตัวอักษรสีเข้มเส้นทึบ ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร อยู่ใน

กรอบพื้นสีขำวบริเวณเดียวกับชื่ออำหำร หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ

 จำกนั้นเข้ำสู่กำรด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงศุลกำกร เพื่อน�ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร โดยต้องปฏิบัติ

ตำมก�ำหนดของกฎหมำยศุลกำกร และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องยื่นใบขนสินค้ำที่ถูกต้อง และต้องช�ำระ

ค่ำภำษี หรือวำงประกันค่ำภำษีจนครบถ้วน

 ทีส่�ำคญัคอื คณุตอ้งจดัท�ำรำยงำนภำษซีือ้ และรำยงำนสนิคำ้และวตัถดุบิ เพือ่ใชป้ระกอบกำรยืน่แบบแสดงรำยกำร

ภำษีต่อไปด้วย



Tea 
Time

กำรส่งออกเครื่องดื่มชำ
  ‘ชำ’ ถือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ ที่ประเทศในแถบ

ยุโรป อเมริกำ และเอเชีย ให้ควำมส�ำคัญ โดยเฉพำะญี่ปุ่น และ

เกำหลี นิยมดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพที่ให้ทั้งควำมสดชื่นและคุณ

ประโยชน์ต่อสุขภำพไปในตัวกันมำก จึงส่งผลให้ตลำดเครื่องดื่ม

ชำเติบโตในตลำดโลกได้อีกสูง และเมื่อธุรกิจพร้อมทั้งในกำรผลิต 

และกำรตลำด ก็พร้อมสร้ำงเครือข่ำยออกสู่ต่ำงประเทศ

กำรช�ำระภำษีอำกร/ยกเว้นอำกรผ่ำนศุลกำกรเครื่องดื่มชำ จัด
เข้ำพิกัดอัตรำอำกรขำออกภำค 3 ประเภทที่ 9 คือ อัตรำอำกร
เท่ำกับ 0%

 กำรส่งเครื่องด่ืมชำออกนอกประเทศคุณจะต้องผ่ำนขั้น

ตอนกำรลงทะเบียนแบบ Paperless เช่นเดียวกับกำรน�ำเข้ำ 

แต่หำกคุณเคยน�ำเข้ำสินค้ำแล้ว แสดงว่ำคุณเคยผ่ำนกำรลง

ทะเบียนมำแล้ว จึงไม่ต้องท�ำกำรลงทะเบียนอีก แต่สำมำรถผ่ำน

พิธีกำรส่งสินค้ำออกได้เลย 

ทั้งนี้ กำรส่งออกเครื่องดื่มชำ คุณต้องจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ 

รำยงำนภำษีขำย และรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ

กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีต่อไป



การยื่นคำาขอยกเว้นหรือคืนภาษี 
อ(กรณีส่งออก)
 1.ยื่นแบบค�ำขอยกเว ้นภำษีหรือคืนภำษีส�ำหรับ
สินค้ำที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักรฯ (แบบ ภษ.01-
28) พร้อมเอกสำรประกอบ ก่อนน�ำสินค้ำออกจำกโรง
อุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บ
สินค้ำแล้วแต่กรณี ณ ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่โรง
อุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บนหรือสรรพสำมิตพื้นที่
ที่โรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บนหรือสถำนที่เก็บ
สินค้ำตั้งอยู่ โดยส่งทำงโทรสำร หรือยื่นผ่ำนเว็บไซต์กรม
สรรพสำมิต www.excise.go.th
 2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับ

 3.น�ำแบบ ภษ.01-28 ก�ำกับไปกับสินค้ำที่จะส่งออก
เพื่อไปท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกร (เจ้ำพนักงำนศุลกำกร
ตรวจสอบสินค้ำและลงนำมรับรองกำรส่งออก)
 4.เมื่อส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักรหรือน�ำเข้ำไป
ในเขตปลอดอำกรแล้ว คุณต้องท�ำหนังสือขอคืนหรือ
ยกเว้นภำษีพร้อมแบบ ภษ.01-28 ที่ผ่ำนพิธีกำรทำง
ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งคืน
ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ีแห่งท้องท่ีท่ีขอส่งออกภำยใน 
60 วัน นับแต่วันที่ส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักร หรือ
น�ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร
 5.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร แล้วท�ำหนังสือเสนอผู้
มีอ�ำนำจอนุมัติ ยกเว้นหรือคืนภำษี แล้วแจ้งให้คุณทรำบ

Tea 
Time

เมื่อ ‘จ�ำหน่ำย’ และ ‘ส่งออก’
เมื่อมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่ง

ออกต่ำงประเทศ สิ่งที่คุณจะต้องด�ำเนินกำรเกี่ยว

กับภำษีคือ กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี ดังนี้

 • ภำษีเงินได้  เมื่อมีรำยได้กำรขำยเครื่อง

ดื่มชำทั้งในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คุณก็

มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้ตำมรูปแบบธุรกิจ คือ 

ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หรือภำษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  ในกระบวนกำรผลิต

เครื่องดื่มชำนั้น ต้องมีกำรว่ำจ้ำงแรงงำนเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง กระบวนกำรด้ำนภำษีที่ต้องด�ำเนินกำร

ในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ

สวัสดิกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำง หรือคนงำน ต้องมี

กำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ทุกครั้ง



 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  หำกคุณ

ต้องซื้อหรือน�ำเข้ำวัตถุดิบตั้งต้น

ในกำรผลิตเครื่องดื่มชำ หรือวัสดุ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รำคำที่คุณ

ซื้อมักบวกภำษีมูลค่ำเพิ่มมำแล้ว 

เท่ำกับว่ำคุณเป็นผู้เสียภำษีในส่วน

นี้ และเมื่อถึงครำวที่จะต้องขำย

เครื่องดื่มชำของคุณบ้ำง  กำรตั้ง

รำคำขำยอำจมีกำรบวกภำษีมูลค่ำ

เพิ่มเข้ำไปได้ ซึ่งลูกค้ำของคุณจะ

กลำยเป็นผู้เสียภำษีนี้แทน แต่ที่

ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับ

ภำษีหรือบิลเงินสด (กรณีคุณเป็น

ผู ้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษี

มูลค่ำเพิ่ม) ให้ลูกค้ำไว้เป็นหลักฐำน 

พร้อมทั้งต้องจัดท�ำรำยงำนภำษี

ซื้อ รำยงำนภำษีขำย และรำยงำน

สินค้ำและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ

กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสีย

ภำษีด้วย

 ทั้งนี้ คุณสำมำรถยื่นแบบแสดง

รำยกำร เพื่ อ เ สี ยภำษี ต ่ อกรม

สรรพำกร ณ ส�ำนักงำนสรรพำกร

พื้นที่สำขำ ในเขตท้องที่  

 ซึ่งนอกจำกกำรเสียภำษีให้

แก่ภำครัฐแล้ว คุณยังสำมำรถยื่น

ลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย  ถือเป็น

ประโยชน์ส่วนหนึ่งจำกกำรเสียภำษี

อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมก�ำหนดเวลำ

ที่กรมสรรพำกรก�ำหนด

ข่ำวดี..

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

 ตดิตำมได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีสำาหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

“เมื่อธุรกิจไปได้ดี อย่ำลืมคืนภำษีสู่สังคม”



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 5 ประกอบ ด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

เชียงร�ย ลำ�พูน ลำ�ป�ง พะเย� แพร่ น่�น

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


