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ม่วา่ จะกีย่ คุ กีส่ มัย ‘กาแฟ’ ก็ยงั คงรักษาสถานะเครือ่ งดืม่ ยอดนิยมระดับโลกเอาไว้
อย่างเหนียวแน่น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านรสชาติละมุนนุม่ ลิน้ และกลิน่ หอม
เข้ม ทีค่ อกาแฟยอมศิโรราบ
ท�ำให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล
ซึง่ การจะประสบความส�ำเร็จกับการเป็นผูป้ ระกอบการ ‘กาแฟ’ นอกจากการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มเี อกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว การพัฒนาคุณภาพ ราคา รวมถึงการ
ตลาดแล้ว สิง่ ส�ำคัญก็คอื ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง ‘ภาษี’ เพือ่ ให้ธรุ กิจของคุณได้เตรียม
พร้อมรองรับการเติบโตอย่างถูกต้อง มัน่ คง และมุง่ สูค่ วามส�ำเร็จในอนาคต...
« ขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
« ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
« จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นำ�เข้า

ผลิต

จำ�หน่าย

ลงทะเบียน Paperless

จดทะเบียนสรรพสามิต
- แจ้งวันเวลาทำ�การผลิต
- แจ้งราคาขาย
- ทำ�บัญชีประจำ�วันและงบเดือน
- ยื่นแบบรายการและชำ�ระภาษี
สรรพสามิต

ขั้นตอนพิธีการนำ�เข้า

ขอมาตรฐาน อย.

ขออนุญาตนำ�เข้ากาแฟตาม
พ.ร.บ.กักพืช
รายงานข้อมูลต่อ ICO
ขอมาตรฐาน อย.

ออกใบกำ�กับภาษี
และจัดทำ�รายงานภาษี
(กรณีเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขออนุญาตส่งออกกาแฟกับกรม
การค้าต่างประเทศ
ขอมาตรฐาน อย.

(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดทำ�รายงานภาษี
จัดทำ�รายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

ยื่นแบบฯ และเสียภาษี

เถ้าแก่กาแฟที่ดี...ต้องเสียภาษีเพื่อชาติ

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ทำ�จาก ‘เมล็ดกาแฟคั่ว’ ซึ่งได้มาจากต้นกาแฟ
ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกต้นกาแฟมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยใน
ประเทศไทยนิยมปลูกกาแฟ 2 สายพันธุ์ คือ
• อาราบิก้า นิยมปลูกทางภาคเหนือ
• โรบัสต้า นิยมปลูกทางภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
และบางส่วนของภาคกลาง โดยกาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูมิภาคนี้ก็คือ
‘กาแฟเขาทะลุ’ ในจังหวัดชุมพรนั่นเอง

ภาษี ‘ผู้ผลิต’ ผลิตภัณฑ์กาแฟ
การเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เมล็ ด กาแฟ
เพื่อจำ�หน่าย หรือจะผลิตกาแฟ
สำ�เร็จรูป ไม่ว่าจะส่งขายในประเทศ
หรือส่งออกโกอินเตอร์ก็ตาม หน่วย
งานภาครัฐที่ผู้ประกอบการจะต้อง
เข้าไปติดต่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนั้น
ก็คือ...
• กรมสรรพากร: ผู้ประกอบ
การประเภทบุคคลธรรมดา และ/
หรือนิติบุคคล จะต้อง ‘ขอมีเลข
ประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร’ กับกรม
สรรพากร ซึ่งนับเป็นขั้นตอนแรก
เพื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเถ้าแก่
ผลิตภัณฑ์กาแฟ เช่น ภาษีหัก ณ

?

เรื่องกาแฟ

น่ารู้

ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบ
กำ�กับภาษี และ การจัดทำ�รายงาน
ภาษี เป็นต้น
• กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า :

ผู้ ป ระกอบกิ จ การขายสิ น ค้ า อะไร
อย่ า งเดี ย วหรื อ หลายอย่ า งก็ ต าม
หากคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือ
มีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวม
ทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้น
ไป ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
• กรมสรรพสามิต: ผู้ประกอบ
กิ จ การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟจะต้ อ ง
ยื่ น คำ�ขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต

ประเภทผลิตภัณฑ์กาแฟ

ภายใน 30 วันก่อนเริ่มผลิตสินค้า
และยื่นแบบรายการภาษีเพื่อชำ�ระ
ภาษี ส รรพสามิ ต
ในกรณี ท ี ่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟของคุ ณ มี ส่ ว น
ผสมตามที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
กำ�หนดคุณสามารถยื่นคำ�ขอยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตนั้นได้
• สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา: ผลิตภัณฑ์กาแฟ
แทบทั้งหมด คือ ‘อาหาร’ ที่มีการ
บริโภคผ่านเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น จึง
ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รซึ่ ง มี ห น้ า
ที่ ค วบคุ ม และรั บ รองมาตรฐาน
อาหารอย่าง ‘อย.’ นั่นเอง

1. กาแฟสด 100%
• กาแฟคั่ว 100% (เป็นกาแฟคั่วที่นำ�มาทำ�เป็นกาแฟสดโดยผ่านเครื่องชงกาแฟ)
• กาแฟคัว่ บด 100% (เป็นกาแฟทีน่ �ำ เอากาแฟคัว่ มาบดก่อนทีจ่ ะนำ�มาผ่านเครือ่ งชง)
2. กาแฟปรุงสำ�เร็จ 3 in 1 เป็นกาแฟพร้อมดื่มทั่วไป สูตรผสมด้วยครีมเทียม 		
		น้ำ�ตาล และกาแฟ
3. กาแฟปรุงสำ�เร็จ 4 in 1 เป็นกาแฟสุขภาพสูตรผสมสมุนไพร ประกอบด้วย
ครีมเทียม น้ำ�ตาล กาแฟ และสมุนไพร

ภาษี ‘ผู้น�ำเข้า’ ผลิตภัณฑ์กาแฟ
การจะเป็นผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ เมล็ดกาแฟ
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ นอกจาก
การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ การขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว
ผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
คุณยังต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆ อีกดังนี้
รายการผลิตภัณฑ์กาแฟ
กาแฟผสมได้ทันที
กาแฟสกัด หรือ หัวเชื้อ
กาแฟคั่ว บด

• กรมศุลกากร: ผู้ประกอบการที่จะน�ำเข้าวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ ก็ตาม ต้องลงทะเบียน
เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรน�ำเข้า-ส่งออกกับกรม
ศุลกากรเสียก่อน (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น) จากนั้น
จึงท�ำพิธีการน�ำเข้าทางศุลกากร ตามด่านศุลกากร
หรือช่องทางที่น�ำเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ
ทางบก หรือทางไปรษณีย์ และต้องจัดท�ำรายงาน
ภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ด้วย

พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
2101.11.10
60%
2101.11.90
60%
0901.21.20
40% หรือ 4 บาท/กิโลกรัม
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

• กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์:
ถ้ า คุ ณ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เป็ น กาแฟจากต่ า ง
ประเทศ คุณจะต้องยื่นคำ�ร้องเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิชำ�ระภาษีในโควตา
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภาย
ใต้องค์การการค้าโลกก่อนการนำ�เข้ากับกรมการ
ค้าต่างประเทศเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ยื่นชำ�ระภาษีนำ�เข้ากับกรมศุลกากร
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำ�หนดให้
กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำ�เข้าตามพระ
ราชบัญญัติกักพืช ซึ่งผู้นำ�เข้าจะต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อกำ�หนดด้วยเช่นกัน
• สำ�นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ภาษี ‘ผู้ส่งออก’ ผลิตภัณฑ์กาแฟ
หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือน�ำ
เข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�ำธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่า
คุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรม
สรรพากร และผ่าน ’พิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า
-ส่งออก’ กับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่าน

?

เรื่องกาแฟ

น่ารู้

‘กาแฟ’ มีรายละเอียดที่แตกต่างจากสินค้าอื่น
ตรงที่ กระทรวงพาณิชย์ได้กำ�หนดให้เป็นสินค้าที่
ต้องขออนุญาตในการนำ�เข้าและส่งออกไปนอกราช
อาณาจักร
โดยในการส่ ง ออกก็ จ ะต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น
กำ�เนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่าง
ประเทศ (International Coffee Organization: ICO)
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
ซึ่งได้กำ�หนดเงื่อนไขให้สมาชิกรายงานข้อมูลให้
ICO ทราบ ตามข้อบังคับขององค์การเพื่อติดตาม
สถานการณ์ส่งออกและนำ�เข้านั่นเอง  
นอกจากนี้ กาแฟยังเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์
โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
กรมการค้ า ภายในประกาศกำ � หนดให้ เ ป็ น สิ น ค้ า
ควบคุม อีกด้วย

ขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หากคุณไม่เคยน�ำเข้าสินค้าใดๆ ไม่ได้เป็น
ผูผ้ ลิต คุณต้องท�ำการจดทะเบียนพาณิชย์ ขอมีเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และลงทะเบี ย นเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการน�ำเข้า-ส่งออก (แบบ Paperless) กับกรม
ศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน
ซึ่งก่อนท�ำการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอนการผ่านพิธีการ
ส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากรตามคู่มือพิธีการส่งออกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Export) พร้อ มจัดท�ำรายงานภาษี ซื้ อ
รายงานภาษี ข าย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
และเนื่ อ งจาก ‘กาแฟเป็ น สิ น ค้ า ควบคุ ม การส่ ง ออก’
ดั ง นั้ น ก่ อ นจะส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟคุณจะต้องติดต่อกับ
กรมการค้าต่างประเทศเพือ่ ขออนุ ญ าตส่ ง ออกกาแฟ และยื่ น
ตรวจสอบหลักเกณฑ์การพิจารณาค�ำขอโฆษณาอาหาร
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อมีรายได้จากการจ�ำหน่าย

การผลิตกาแฟออกจ�ำหน่ายไม่ว่าจะ ‘น�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่าย’
‘ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ ทั้งกาแฟสด
คั่ว หรือกาแฟส�ำเร็จรูปก็ตาม สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ดังนี้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์กาแฟ ทั้งขาย
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
เงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตกาแฟ ไม่ว่าจะ
การปลูก คั่ว ผลิต บรรจุ ขนส่ง ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน
เข้ามาเกีย่ วข้อง กระบวนการด้านภาษีทตี่ อ้ งด�ำเนินการในขัน้ ตอนนี้
คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน
ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ หรือน�ำเข้าเมล็ดกาแฟ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมทั้งการซื้อวัตถุดิบอื่น เช่น ปุ๋ย วัสดุ
อุปกรณ์ ห่อบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่า
เพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึง
คราวที่จะต้องขายผลผลิตของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมี
การบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็น
ผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับภาษี
หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกรม
สรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

?

เรื่องกาแฟ

น่ารู้

การอนุญาตให้ส่งออกกาแฟ
การอนุญาตให้ส่งออกกาแฟ แบ่งออกเป็น
2 กรณี คือ
กรณีที่ 1: การอนุญาตให้ส่งออกกาแฟที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยให้ส่งออกได้ทั้งเมล็ดกาแฟ
และกาแฟส�ำเร็จรูปเฉพาะกาแฟที่ปลูกภายใน
ประเทศ
กรณีที่ 2: การอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์
กาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่น�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ ให้ส่งออกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์กาแฟ
ทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ
เท่านั้น

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
สำ�หรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ท่ี ‘คูม่ อื ภาษีส�ำ 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 8 ประกอบด้วย จังหวัด สุราษฎร์ธานี กระบี่
ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช

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

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

