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ครื่องดื่มประเภท ‘น�้ำชา’ นอกจากช่วยดับกระหายคลายง่วงแล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เราจึงเห็นความคึกคักของตลาดเครื่องดื่ม
ประเภทนีม้ ากเป็นพิเศษในปัจจุบนั เพราะความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคมี
สูง เครือ่ งดืม่ ชาจึงสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้ผปู้ ระกอบการ และแน่นอน...
การเสียภาษีจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่คุณจะต้องใส่ใจเมื่อเกิดรายได้อันงดงาม

น�ำเข้า

ผลิต

จ�ำหน่าย

ส่งออก

จดทะเบียนพาณิชย์
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
ลงทะเบียน Paperless

จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต

จัดท�ำใบก�ำกับภาษี (เฉพาะผู้จดทะเบียน ยื่นค�ำขอยกเว้น/คืนภาษีสรรพสามิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิธีการน�ำเข้าสินค้า และเสียภาษี
สรรพสามิต

แจ้งวันเวลาท�ำการ / แจ้งราคาขาย ณ โรงงานฯ

จัดท�ำรายงานภาษี (เฉพาะผู้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียน Paperless

ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ยื่นแบบช�ำระภาษี หรือขอคืนภาษี
(เฉพาะผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

จัดท�ำใบก�ำกับภาษี (เฉพาะเข้าหลักเกณฑ์ ช�ำระภาษีสรรพสามิต
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

จัดท�ำใบก�ำกับภาษี (เฉพาะผู้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ำรายงานภาษี (เฉพาะผู้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดท�ำบัญชีประจ�ำวันและงบเดือน

การเก็บรักษาบัญชี รายงาน และเอกสาร จัดท�ำรายงานภาษี (เฉพาะผู้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบช�ำระภาษี หรือขอคืนภาษี
(เฉพาะผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอคืนภาษีกรณีสินค้าเสียหาย/เสื่อมคุณภาพ

ยื่นแบบช�ำระภาษี หรือขอคืนภาษี
(เฉพาะผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

จัดท�ำใบก�ำกับภาษี (เฉพาะผูจ้ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ )

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

การเก็บรักษาบัญชี รายงาน และเอกสาร

จัดท�ำรายงานภาษี (เฉพาะผูจ้ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ )

การเก็บรักษาบัญชี รายงาน และ
เอกสาร

ยื่นแบบช�ำระภาษี หรือขอคืนภาษี (เฉพาะผู้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
การเก็บรักษาบัญชี รายงาน และเอกสาร
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เครื่องดื่มประเภท ‘น�้ำชา’ นั้นมีมาช้านานกว่า
4,700 ปีแล้ว ซึ่งพบว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์
 รูใหกระจางบนเสนทาง ‘เครื่องดื่มชา’
ต่อสุขภาพ และสามารถแก้ได้สารพัดโรค เช่น ต้าน
เครื่องดื่มชา จัดเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของร่างกาย ต้าน
(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เรื่องชา โดยไมไดกําหนดมาตรฐานของปริมาณคาเฟอีน เนื่องจากใบชา
อาการอักเสบ ต้านเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นล�ำไส้ ป้องกันตับ
เปนพืชที่มีคาเฟอีนตามธรรมชาติอยูแลว นอกจากนี้ คุณภาพของใบชาจากแหลงตางๆ ยังมีปริมาณ
ษและโรคอื
เ่ กิดจากอนุมลู ธอิีกสารผลิ
ระ เนื่อตง
เครือ่ งดืนม่ ไม
ชา เจัทดาเป็กันนอาหารที
ณภาพ
ของกาแฟอี
การทําก่ ธุำ�หนดคุ
รกิจเครื
่องดื่มชาจึงตองมีจากสารพิ
การควบคุ
มวัตถุน่ ดๆิบทีและกรรมวิ
จากใบชามีองค์ประกอบของ ‘สารแทนนิน’ ที่มี
หรือวมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ
ข
รวมด
ย
สรรพคุณทางยา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามี
(ฉบับที่ 1196) พ.ศ. 2543 เรื่องชา โดยไม่ได้
ลอมกรอบ
ฤทธิ์ต้านโรคภัยได้หากดื่มเป็นประจ�ำ
กำ�หนดมาตรฐานของปริมาณคาเฟอีน เนือ่ งจาก

รู้ให้กระจ่างบนเส้นทาง
‘เครื่องดื่มชา’
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อิสระ เนื่องจากใบชามีองคประกอบของ ‘สารแทนนิน’ ที่มีสรรพคุ
นักวิทอยาศาสตร
คนพบว
ปรุงณส�ทางยา
ำเร็จ ซึ่งซึ
มีค่งวามต้
งการของตลาดสู
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มีฤทธิ์ตานโรคภัยไดหากดื่มเปนประจํา
นี้ เครืต่อ
กรรมวิธทัีก้งารผลิ
ร่วงดื
มด้่มวชาที
ย ่นิยมในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชาผงสําเร็จรูป และชาปรุงสําเร็จ
ซึ่งมีความตองการของตลาดสูง
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ภาษีผู้ผลิต ‘เครื่องดื่มชา’
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ‘เครื่องดื่มชา’
นั้น คุณจะต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ เพราะการประกอบกิจการขาย
สินค้าอะไร อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม หากคิด
รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้น
ไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็น
เงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรม
สรรพากร
• ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากธุรกิจของ
คุณมีรายได้งอกงามเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้า
ที่ต้องยื่นคำ�ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากไม่เกินก็ขอจด
ทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน)
• จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภายใน 30 วัน
ก่อนเริม่ ผลิตสินค้าต่อสำ�นักงานสรรพสามิตพืน้ ที/่ พืน้ ที่
สาขาที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
• ขออนุญาตสถานทีแ่ ละผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ชา
หากมี ก ระบวนการผลิ ต เข้ า ข่ า ยโรงงานจะต้ อ ง
ขออนุญาตผลิตอาหารจากสำ�นักงานคณะกรรมการ

Tea
Time
เติม...อีกนิด

• เครื่ อ งดื่ ม ชาเป็ น สิ น ค้ า ในหมวดอาหารและ
ยาที่ต้องบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ พระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และอยู่ในการก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ต้ อ งมี ก ารขออนุ ญ าตและปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

อาหารและยา หรือ อย. (ตามแบบ อ.1) เพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตก่อนได้รับอนุญาตผลิตอาหาร
ประเภทเครื่องดื่มชา
หากไม่เข้าข่ายโรงงาน ให้ขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารไม่เข้าข่ายโรงงานประเภทเครือ่ งดืม่ ชา (ตามแบบ
สบ.1) ก่อนตรวจประเมินสถานที่ผลิต
จากนั้น จึงขอจดทะเบียนอาหารของผลิตภัณฑ์
(ตามแบบ สบ.5) และรับเลขสารบบอาหาร
• การแจ้งวันเวลาทำ�การ โดยคุณต้องแจ้งวัน
เวลาทำ�การปกติและวันเวลาหยุดทำ�การของโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ สำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา ให้
ทราบเป็นหนังสือ ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า และถ้าจะมี
การเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือ
แจ้งก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
• การแจ้งราคาขาย คุณต้องยืน่ แบบแจ้งราคาขาย
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ใบกำ�กับภาษีซื้อ
ใบขนสินค้าขาเข้า ใบสำ�คัญจ่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่มา
ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตราย ละเอียดวิธีคำ�นวณ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละรายการ ณ สำ�นักงานสรรพ
สามิตพื้นที่/สาขา ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการจำ�หน่าย
หรือเปลี่ยนแปลงราคา

• โรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ชาที่ มี ข นาดการผลิ ต
ตามเงื่อนไข ต้องจดทะเบียนโรงงานผลิต (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม
(ส�ำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม) กับกระทรวงอุตสาหกรรม
• สลากและเครื่องหมายการค้า
ต้อง
จดทะเบี ย นและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ก�ำหนดข้อความในฉลาก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งฉลากและฉลากของชา
ปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภคชนิดเหลว และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์

• การขอยกเว้นภาษีเครื่องดื่มชา (กรณีผลิตในประเทศ) คุณต้อง
จัดทำ�หนังสือขออนุมัติยกเว้นภาษี ณ สำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ พร้อมเอกสารแนบ คือ สำ�เนาใบทะเบียน
สรรพสามิต หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
ตัวอย่างฉลากเครื่องดื่ม
จากนั้นให้ส่งตัวอย่างเครื่องดื่มชาปริมาณไม่น้อยกว่า 2 ลิตร พร้อม
แสดงสูตร ส่วนผสม และวิธีการผลิต ให้กรมสรรพสามิตใช้ตรวจสอบ
ประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีสรรพสามิต เมื่อปรากฏผลการตรวจ
วิเคราะห์แล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทำ�หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณ
ุ ทราบ
หากไม่ได้รับยกเว้นจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ครบถ้วนต่อไป
เมื่อสินค้าผลิตเสร็จพร้อมจำ�หน่าย คุณต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบุข้อมูล อายุการเก็บของเครื่องดื่มชา ไว้ในฉลาก
ซึ่งประกอบด้วย วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย
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เติม...อีกนิด
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ น� ำ มาใช้ ใ นการ
ผลิตเครื่องดื่มชา คือ ใบชาที่ผ่าน
กระบวนการคัดสรร และมีคุณภาพ
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่อง
ดื่มชาผง และเครื่องดื่มชาที่เป็น
ของเหลว
ซึ่ ง เครื่ อ งดื่ ม ชาแต่ ล ะชนิ ด มี
การปรุงแต่งตามสูตรการผลิตของ
แต่ละยี่ห้อ ที่มีความแตกต่างกัน

Tea
Time
การชำ�ระภาษีสรรพสามิต มี 3 กรณี คือ
1.กรณีช�ำระภาษีเครื่องดื่มที่ได้จากเครื่องขายเครื่อง
ดื่ม คุณต้องยื่นแบบรายการภาษี (แบบ ภษ.01-12) และ
เอกสารประกอบอื่นพร้อมกับเงินค่าภาษีที่ต้องช�ำระ จาก
นั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
จ�ำนวนเงินภาษีที่น�ำมาช�ำระ เมื่อเอกสารและจ�ำนวนเงิน
ภาษีที่น�ำมาช�ำระถูกต้องเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน
2.กรณีช�ำระภาษีโดยการใช้แสตมป์สรรพสามิต คุณ
ต้องยื่นเอกสาร (แบบ ภษ.01-12) แบบค�ำขอช�ำระภาษี
สินค้าประเภทที่ใช้แสตมป์ (ภษ.01-14) และเอกสาร
ประกอบอื่น พร้อมกับเงินค่าภาษีที่ต้องช�ำระ เมื่อเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจ�ำนวน
เงินภาษีที่น�ำมาช�ำระแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินและจ่าย
แสตมป์เครื่องดื่มให้คุณเพื่อน�ำไปปิดภาชนะบรรจุเครื่อง
ดื่ม
3.กรณีช�ำระภาษีโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียน คุณต้องยื่นแบบค�ำขอใช้เครื่องหมายฯ
(แบบ ภษ.01-18) พร้อมตัวอย่างรูปตราเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี และสิ่งอันเป็นลักษณะจ�ำเพาะที่ขอ

จดทะเบียน จ�ำนวน 3 แผ่น เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่อง
หมายฯ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะต้องตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง และมีลักษณะจ�ำเพาะของตน ก็จะรับ
จดทะเบียน โดยคุณจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมลักษณะ
จ�ำเพาะตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ก�ำหนด
เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแล้วกรม
สรรพสามิตจะออกประกาศก�ำหนดลักษณะเครื่องหมาย
แสดงการเสี ย ภาษี แ ละส่ ง ไปลงประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา และเมื่อเครื่องหมายฯ ของคุณได้รับจดทะเบียน
แล้วและต่อมาคุณจะช�ำระภาษี ให้ยื่นแบบรายการภาษี
สรรพสามิต (แบบ ภษ.01-12) แบบค�ำขอซื้อและใบ
อนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายฯ (แบบ ภษ.01-23) แบบ
ค�ำขอขนและใบขนเครื่องหมายฯ (แบบ ภษ.01-24) และ
เอกสารประกอบอื่น พร้อมกับเงินค่าภาษีที่ต้องช�ำระ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
จ�ำนวนเงินภาษีที่น�ำมาช�ำระ ออกใบเสร็จรับเงิน และ
อนุญาตให้ขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

ในกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ชานี้ คุ ณ จะต้ อ งจั ด ท� ำ บั ญ ชี
ประจ�ำวันและงบเดือน ยื่นขอคืนภาษีกรณีสินค้าเสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพ พร้อมทั้งมีหน้าที่ออกใบก�ำกับภาษีให้แก่ลูกค้า จัดท�ำ
รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ยื่นแบบช�ำระภาษีหรือขอคืนภาษี (กรณีที่คุณเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยังต้องท�ำการเก็บรักษาบัญชี รายงาน
และเอกสารด้วย

เมื่อคุณท�ำการ ‘น�ำเข้า’
เมื่อคุณท�ำการ ‘น�ำเข้า’

หากคุณต้องการนำ�เข้าสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มชา คุณต้องทำ�การขออนุญาตสถานที่และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา โดยขออนุญาตนำ�เข้าอาหาร (ตามแบบ อ. 6) เพื่อรับใบอนุญาตนำ�เข้าอาหารประเภทเครื่อง
ดื่มชา (อ.7)
ซึ่งการจะนำ�เข้าหรือส่งออกสินค้าใดๆ นั้น คุณต้องลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร (Paperless) เพื่อขอเป็นผู้ประกอบการนำ�เข้า-ส่งออกของศุลกากร (ลงทะเบียนแค่ครั้งแรก) เพื่อสามารถนำ�
สินค้าเข้าได้ทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางเรือ ทางอากาศยาน ทางไปรษณีย์
รายการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
ชา 3 in 1
2101.20.10
30%
ชาสกัด หรือ หัวเชื้อ
2101.20.90
30%
ชาเขียว
0902.10.10
30%
				
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

และในกรณีนำ�เข้าเครื่องดื่มชา หรือสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องขอจดทะเบียนอาหารของผลิตภัณฑ์ (ตาม
แบบ สบ.5) เพือ่ รับเลขสารบบอาหาร แสดงสลาก และควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ จะต้องแสดงฉลากอาหารและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้บริโภคทั่วไป โดยแสดงข้อความ
‘มีคาเฟอีน ... มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร’ ด้วยตัวอักษรสีเข้มเส้นทึบ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร อยู่ใน
กรอบพื้นสีขาวบริเวณเดียวกับชื่ออาหาร หรือเครื่องหมายการค้า
จากนั้นเข้าสู่การดำ�เนินการตามกระบวนการทางศุลกากร เพื่อนำ�ของออกจากอารักขาศุลกากร โดยต้องปฏิบัติ
ตามกำ�หนดของกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องยื่นใบขนสินค้าที่ถูกต้อง และต้องชำ�ระ
ค่าภาษี หรือวางประกันค่าภาษีจนครบถ้วน
ทีส่ ำ�คัญคือ คุณต้องจัดทำ�รายงานภาษีซอื้ และรายงานสินค้าและวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีต่อไปด้วย

การส่งออกเครื่องดื่มชา

‘ชา’ ถือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ประเทศในแถบ
ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะญี่ปุ่น และ
เกาหลี นิยมดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ให้ทั้งความสดชื่นและคุณ
ประโยชน์ต่อสุขภาพไปในตัวกันมาก จึงส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่ม
ชาเติบโตในตลาดโลกได้อีกสูง และเมื่อธุรกิจพร้อมทั้งในการผลิต
และการตลาด ก็พร้อมสร้างเครือข่ายออกสู่ต่างประเทศ
การส่งเครื่องดื่มชาออกนอกประเทศคุณจะต้องผ่านขั้น
ตอนการลงทะเบียนแบบ Paperless เช่นเดียวกับการน�ำเข้า
แต่หากคุณเคยน�ำเข้าสินค้าแล้ว
แสดงว่าคุณเคยผ่านการลง
ทะเบียนมาแล้ว จึงไม่ต้องท�ำการลงทะเบียนอีก แต่สามารถผ่าน
พิธีการส่งสินค้าออกได้เลย
ทั้งนี้ การส่งออกเครื่องดื่มชา คุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อไป

Tea
Time

การช�ำระภาษีอากร/ยกเว้นอากรผ่านศุลกากรเครื่องดื่มชา จัด
เข้าพิกัดอัตราอากรขาออกภาค 3 ประเภทที่ 9 คือ อัตราอากร
เท่ากับ 0%

Tea
Time
การยื่นค�ำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
อ(กรณีส่งออก)

1.ยื่ น แบบค� ำ ขอยกเว้ น ภาษี ห รื อ คื น ภาษี ส� ำ หรั บ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ (แบบ ภษ.0128) พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนน�ำสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้าแล้วแต่กรณี ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสรรพสามิตพื้นที่
ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่เก็บ
สินค้าตั้งอยู่ โดยส่งทางโทรสาร หรือยื่นผ่านเว็บไซต์กรม
สรรพสามิต www.excise.go.th
2.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ

3.น�ำแบบ ภษ.01-28 ก�ำกับไปกับสินค้าที่จะส่งออก
เพื่อไปท�ำพิธีการทางศุลกากร
(เจ้าพนักงานศุลกากร
ตรวจสอบสินค้าและลงนามรับรองการส่งออก)
4.เมื่อส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน�ำเข้าไป
ในเขตปลอดอากรแล้ว คุณต้องท�ำหนังสือขอคืนหรือ
ยกเว้นภาษีพร้อมแบบ ภษ.01-28 ที่ผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งคืน
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่ขอส่งออกภายใน
60 วัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือ
น�ำเข้าไปในเขตปลอดอากร
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร แล้วท�ำหนังสือเสนอผู้
มีอ�ำนาจอนุมัติ ยกเว้นหรือคืนภาษี แล้วแจ้งให้คุณทราบ

เมื่อ ‘จ�ำหน่าย’ และ ‘ส่งออก’

เมื่อมีรายได้จากการจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและส่ง
ออกต่างประเทศ สิ่งที่คุณจะต้องด�ำเนินการเกี่ยว
กับภาษีคือ การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ดังนี้
• ภาษีเงินได้
เมื่อมีรายได้การขายเครื่อง
ดื่มชาทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต
เครื่องดื่มชานั้น
ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการ
ในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมี
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณ
ต้ อ งซื้ อ หรื อ น� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต้ น
ในการผลิตเครื่องดื่มชา หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ราคาที่คุณ
ซื้ อ มั ก บวกภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มาแล้ ว
เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วน
นี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขาย
เครื่องดื่มชาของคุณบ้าง การตั้ง
ราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่า
เพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะ
กลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่
ส� ำ คั ญ คื อ คุ ณ ต้ อ งออกใบก� ำ กั บ
ภาษีหรือบิลเงินสด (กรณีคุณเป็น
ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี
มูลค่าเพิ่ม) ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานภาษี

ซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบ
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง
รายการเพื่ อ เสี ย ภาษี ต ่ อ กรม
สรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่
ซึ่ ง นอกจากการเสี ย ภาษี ใ ห้
แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น
ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็น
ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษี
อย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนดเวลา
ที่กรมสรรพากรก�ำหนด

“เมื่อธุรกิจไปได้ดี อย่าลืมคืนภาษีสู่สังคม”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีส�ำหรับ
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 5 ประกอบด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เชียงราย ลำ�พูน ลำ�ปาง พะเยา แพร่ น่าน

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

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

