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กลิ่นอันหอมหวนและเสน่ห์อันเย้ายวนของ ‘น�้าหอม’ นั้น ดึงดูดผู้

ประกอบธุรกิจในยุคนี้ให้หลงใหล สนใจสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์

ประเภทนีก้นัมากมาย และอย่างทีท่ราบกันอยูแ่ล้วว่าน�า้หอมจดัเป็น

สินค้าราคาสูง ฉะนั้น ผลก�าไรที่ตามมาจึงงดงามไม่น้อย 

ซึ่งวิธีที่จะท�าให้ผลิตภัณฑ์น�้าหอมมีคุณภาพดี รายได้เยี่ยม คือ การ

หาข้อมูล การทดลองใช้ และพัฒนาสูตรให้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ก่อน

วางจ�าหน่าย เหนือสิ่งอื่นใดคือ การศึกษาขั้นตอนการเสียภาษีเพื่อชาติอย่าง

ถูกต้อง เพื่อความราบรื่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

น้�าหอม

น�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำย ส่งออก

 »» ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

 »» จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายน�้าหอมเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)

 »» จดทะเบียนพาณิชย์

• ลงทะเบียน Paperless • จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต

- แจ้งวันเวลาท�าการผลิต

- การแจ้งราคาขาย

- ท�าบัญชีประจ�าวันและงบเดือนวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป

- ยื่นแบบรายการภาษีและช�าระภาษีสรรพสามิต

• วางจ�าหน่าย • ลงทะเบียน Paperless

• ขออนุญาตน�าเข้าน�้าหอม

(อย.) พรบ.เครื่องส�าอาง

• ขออนุญาตขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตน�้าหอม (กรณีใช้

เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า หรือใช้คนเกินตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ตาม 

พ.ร.บ.โรงอุตสาหกรรม)

• ออกใบก�ากับภาษี และจัดท�า

รายงานภาษี

• ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษี 

• ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า • แจ้งวันเวลาท�าการผลิต • ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี • ขั้นตอนพิธีการส่งออก

• จัดท�ารายงานภาษีซื้อ / 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

• การแจ้งราคาขาย • ออกใบก�ากับภาษี  

และจัดท�ารายงานภาษี

• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี • ท�าบัญชีประจ�าวันและงบเดือนวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป • ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

• ช�าระภาษีสรรพสามิต

• ออกใบก�ากับภาษี และจัดท�ารายงานภาษี

• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี



	 ‘น�ำ้หอม’ จดัเป็นเครือ่งส�ำอำงทีจ่�ำแนกอยูใ่นหมวด 
ตำมรูปแบบผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ โดยแบ่งน�้ำหอมออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่

	 •	 Perfume	 เป็นน�้ำหอมท่ีมีส่วนผสมของหัว 
น�้ำหอมสูงสุด (หัวน�้ำหอม 10–15% แอลกอฮอล์ 85–
90% และน�้ำ 0–5%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนำน
กว่ำ 24 ชั่วโมง

	 • Eau	 de	 toilette	 มีส่วนผสมของหัวน�้ำหอม
ในอัตรำส่วนที่ค ่อนข้ำงพอดี (หัวน�้ำหอม 5–7% 
แอลกอฮอล์ 75–80% และน�้ำ 15–20%) ส่วนใหญ่จะ
ให้กลิ่นที่ติดทนนำนประมำณ 8 ชั่วโมง เป็นน�้ำหอมที่
ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด

	 •	 Cologne	 เป็นน�้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน�้ำ
หอมต�่ำมำก (หัวน�้ำหอม 2–3% แอลกอฮอล์ 60–
65% และน�้ำ 30–35%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่อยู่ได้
นำนประมำณ 1–2 ชั่วโมงเท่ำนั้น

เติมกลิ่นอำย

ควำมรู?้
ก�ำเนิดควำมหอม
 ‘น�้าหอม’ เครื่องส�าอางคู่โต๊ะเครื่องแป้งที่เราใช้กัน

อยู่ และพบเห็นทั่วไปในท้องตลาด เกิดจากการรวม

ตัวกันของ ‘น�้ามัน’ และ ‘แอลกอฮอล์’ ผสมกลิ่นสกัด

มาจากดอกไม้ในธรรมชาติหรือกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นมา 

กลายเป็นสารละลายหอมระเหย ใช้ทาหรือพ่นตาม

เสื้อผ้าหรือร่างกาย น�้าหอมจะระเหยออกมาพร้อมกับ

ส่งกลิ่นชวนดมออกมาด้วย ซึ่งจะมีหลายกลิ่นและบาง

กลิ่นเกิดจากการน�ากลิ่นดอกไม้หลายชนิดมาผสมกัน

	 •	 ยื่นค�ำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต:	 ภายใน 30 วันก่อนวันเริ่มผลิตน�้าหอม ณ ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

ที่สถานที่ผลิตน�้าหอมนั้นตั้งอยู่

	 •	 ขอมเีลขประจ�ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร:	 เพือ่ใช้ในการยืน่แบบแสดงรายการภาษ ี การช�าระภาษ ี การหกัภาษีเงนิได้  

ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากรรวมทั้งการจัดท�าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�าใบก�ากับภาษี 

การจัดท�าใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น (เริ่มใช้ 1 ก.พ.55)

	 •	 จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม:	หากผู ้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกินกว่า  

1.8 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้เช่นกัน)

	 •	 จดทะเบียนพำณิชย์: การประกอบกิจการขายสินค้าอะไร อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม หากคิดรวม 

ทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต ่

500 บาทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 หลังจากนั้น... จะน�าเข้าน�้าหอมส�าเร็จรูป ผลิตเอง จ�าหน่าย หรือส่งออกขายต่างประเทศก็ง่ายยิ่งกว่า  

‘ฉีดน�้าหอม’ เสียอีก

 การท�าธุรกิจ ‘น�้ำหอม’	ผู้ประกอบการต้องส�ารวจ

ความสนใจและศักยภาพของตนเองว่าจะด�าเนินธุรกิจ

ไปในทิศทางใด เพื่อการจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ

 โดยก่อนที่จะเริ่มท�าการ ‘น�าเข้า’ ‘ผลิต’ ‘จ�าหน่าย’ 

‘หรือส่งออก’ สิ่งที่คุณจะต้องท�าความเข้าใจและลงมือ

ปฏิบัติ ได้แก่



‘น�ำเข้ำ’	น�้ำหอมส�ำเร็จรูป- 
หัวน�้ำหอม	
 เมื่อมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ขั้นตอน

แรกของการน�าเข้าน�า้หอมกค็อื	 กำรลงทะเบยีนเป็น 

ผู้น�ำเข้ำ-ส่งออกตำมคู่มือระบบพิธีกำรศุลกำกร

ทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร	 (Paperless)	 

ซึง่จะท�าการลงทะเบยีนเฉพาะครัง้แรกเท่าน้ันเพือ่ให้ 

ระบบจดจ�าว่าคุณคือผู้ประกอบการน�า-เข้าส่งออก 

ของกรมศุลกากร จากนั้นคุณก็สามารถส่งข้อมูลเพื่อ

จัดท�าใบขนสินค้าขาเข้า ผ่านระบบพิธีการน�าเข้า

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนแบบ	(Paperless)

 1. กรอกแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน และยื่น
เอกสำรลงทะเบียนกับเจ้ำหน้ำที่ ณ ฝ่ำยทะเบียน 
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส�ำนักมำตรฐำนพิธีกำร
และรำคำศุลกำกร กรมศุลกำกร หรือที่ฝ่ำยบริหำร
งำนทั่วไปของส�ำนักหรือส�ำนักงำนศุลกำกร หรือด่ำน
ศุลกำกรทั่วประเทศ

 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแบบค�ำขอลงทะเบียน
และเอกสำรหลักฐำน พร ้อมบันทึกข ้อมูลกำร 
ลงทะเบยีนในระบบพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนิกส์ 
แบบไร้เอกสำร

 เมื่อเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกแล้ว การจะน�าเข้าสินค้า ‘น�้าหอมส�าเร็จรูป’ หรือ ‘น�าเข้าหัวน�้าหอม

หรือส่วนผสมอื่นๆ’ คุณจะต้องศึกษาเรื่อง พิกัดศุลกำกรที่เกี่ยวข้องกับน�้ำหอม	เพื่อจดตัวเลข 8 หลักมาใช้ในการ

ประเมินราคาการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย 

 นอกจากนี้ในการน�าเข้าน�้าหอมหรือวัตถุดิบอันเกี่ยวเนื่องกับการท�าน�้าหอมเข้ามาผลิตหรือจ�าหน่ายใน

ประเทศ คุณจะต้องท�าการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองจาก ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ตามพระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง	พ.ศ.2535 ด้วย เพราะ ‘น�้าหอม’ จัดเป็นเครื่องส�าอางที่ต้องได้รับอนุญาตและ

ควบคุมการน�าเข้านั่นเอง 

 ทั้งนี้ คุณสามารถช�าระภาษีอากรของทุกหน่วยงานผ่านกรมศุลกากร โดย... 

	 •	กรณีน�้ำหอมส�ำเร็จรูป: นอกจากเสียภาษีศุลกากรแล้ว จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย 

โดยให้กรมศุลกากรจัดเก็บแทน ณ ท่าหรือที่ท่ีน�าเข้า และต้องมีใบอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา (อย.)

	 •	กรณีส่วนผสมหรือวัตถุดิบ: เสียอากรศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ

  เมือ่เอกสารได้รบัการอนญุาตจากทกุหน่วยงานอย่างสมบรูณ์ คณุต้องมเีอกสารใบอนุญาตการน�าเข้าประกอบ

กับการตรวจปล่อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบ ระบบจะท�าการปล่อยสินค้าอัตโนมัติ คุณ

สามารถติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกและน�าของออกอารักขาศุลกากรได้จากหน่วยงานที่ศุลกากรก�าหนดไว้

  การน�าเข้าน�้าหอมคุณจะต้องจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ รวมทั้งรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ เพื่อเก็บเป็นหลัก

ฐานใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและเสียภาษีตามกฎหมาย

เติมกลิ่นอำย

ควำมรู?้



	 •	รำยงำนภำษีซื้อ: ก�ำหนดให้ ‘ผู้ประกอบกำรจด
ทะเบียน’ จัดท�ำ เพื่อประโยชน์ในกำรบันทึกจ�ำนวนภำษี
ซื้อของกิจกำรที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนรำยอ่ืนเรียก
เก็บในแต่ละเดือนภำษี ภำษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใดเป็น
ภำษีซื้อของเดือนนั้น 

 กำรลงรำยกำรภำษซีือ้ เป็นภำษซีือ้ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำก

   1.กำรซื้อหรือกำรน�ำเข้ำซึ่งสินค้ำหรือวัตถุดิบ

   2.กำรซื้อหรือเช่ำซื้อหรือน�ำเข้ำซึ่งทรัพย์สิน

   3.กำรรับฝำกขำยสินค้ำ

   4.กำรรับบริกำรหรือกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ

   5.กำรเพิ่มรำคำสินค้ำหรือบริกำร

  6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ีผู้ประกอบกำรจดทะเบียน 
น�ำส่งตำมแบบแสดงรำยกำร ภ.พ.36 เนื่องจำกจ่ำยค่ำ
บริกำรท่ีได้ให้บริกำรในต่ำงประเทศ และได้มีกำรใช้
บริกำรนั้นในประเทศ หรือรับโอนสินค้ำหรือบริกำรที่ 
เคยได้สิทธิเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มในอัตรำร้อยละ 0

	 •	รำยงำนภำษีขำย: ก�ำหนดให้ ‘ผู้ประกอบกำรจด
ทะเบียน’ จัดท�ำขึ้น เพื่อประโยชน์ในกำรบันทึกจ�ำนวน
ภำษีขำยของกิจกำรที่ได้เรียกเก็บจำกลูกค้ำในแต่ละ
เดือนภำษี ภำษีขำยที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็นภำษีขำย
ของเดือนนั้น แบบของรำยงำนภำษีขำยมีลักษณะคล้ำย
บัญชีแยกประเภทรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี เพียงแต่มีช่อง ‘จ�ำนวนเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม’ เพิ่มขึ้นอีกช่องหนึ่ง

 กำรลงรำยกำรภำษีขำย เกิดขึ้นเนื่องจำก

   1. กำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในรำชอำณำจักร  
   (กรณีกำรส่งออกภำษีขำย = 0)

   2. กำรให้เช่ำซื้อ

    3. กำรส่งมอบสินค้ำให้ตวัแทนเพือ่ขำย (ฝำกขำย)

    4. กำรน�ำสินค้ำหรือบริกำรไปใช้เพื่อกำรอื่นใดอัน 
   มิใช่เพื่อกำรประกอบกิจกำรที่ต้องเสียภำษี 
   มูลค่ำเพิ่ม

ด�ำเนินกำรผลิต	‘ควำมหอม’	
 คุณต้องจดทะเบียนภำษีสรรพสำมิตก่อนจะ

ผลิตน�้าหอมออกจ�าหน่าย (แบบ ภษ.01-04)   

	 •	 และท�าการขออนุญำตผลิตน�้ำหอม	 พร้อม 

แจ้งวันและเวลำท�ำกำรผลิต	 ตาม พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2527 นอกจากนี้ยังต้องแจ้งรำคำขำย	

ณ	โรงอุตสำหกรรม (แบบ ภษ.01-44) และจัดท�ำบัญชี

ประจ�ำวัน	 (แบบ ภษ.01-05, 01-06) และงบเดือน

วัตถุดิบและสินค้ำส�ำเร็จรูป (แบบ ภษ.01-42) เพื่อยื่น

ช�าระภาษีของกรมสรรพสามิต ซึ่งแบ่งได้เป็น...

 •	 ย่ืนโดยไม่มีหลักประกัน: ด�าเนินการยื่นช�าระ

ภาษีก่อนน�าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (แบบ ภษ.

01-12) 

	 •	 กรณียื่นโดยมีหลักประกัน: ด�าเนินการยื่น

ค�าขอใช้สิทธิช�าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด 

จากเดือนที่น�าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (แบบ 

ภษ.01-15) และยื่นแบบ ภษ.01-12 เพื่อช�าระภาษี

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น�าสินค้าออก

จากโรงอุตสาหกรรม

เติมกลิ่นอำย

ควำมรู?้



   5. หนี้สูญที่ได้รับคืน

   6. มีสินค้ำขำดจำกรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ 

    7. มีสินค้ำคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำร ณ วันเลิกกิจกำร แต่ไม่รวมถึงสินค้ำคงเหลือ 
   และทรัพย์สินของผู้ประกอบกำรซึ่งควบเข้ำกันหรือโอนกิจกำรทั้งหมดให้แก่กัน กำรลงรำยกำรลดภำษีขำย  
   เกิดขึ้นเนื่องจำก

     1) กำรรับคืนสินค้ำที่ช�ำรุดบกพร่อง                                                                            

     2) กำรลดรำคำสินค้ำหรือค่ำบริกำรซึ่งผิดข้อก�ำหนดที่ตกลงกัน

     3) หนี้สูญที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย

	 •	รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ:	 ก�ำหนดให้ ‘ผู้ประกอบกำรจดทะเบียน’ จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงปริมำณสินค้ำและ
วัตถุดิบที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนมีอยู่ ได้มำ และขำยไป เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำหรือกำรผลิต ซึ่งผู้มีหน้ำที่จัดท�ำ
รำยงำนประเภทนี้ได้แก่ ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนที่ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำเท่ำนั้น (ผู้ประกอบกิจกำรให้บริกำรไม่
ต้องจัดท�ำรำยงำนประเภทนี้)

‘ส่งออก’	อย่ำงเข้ำใจภำษี
 เช่นเดียวกับผู้น�าเข้าน�้าหอมหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตน�้าหอม... ผู้ที่จะส่งออก

น�้าหอมจะต้อง ลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ำ-ส่งออกตำมคู่มือระบบพิธีกำรศุลกำกร

ทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร	(Paperless)	ก่อน แต่หากคุณเคยลงทะเบียน

ตั้งแต่พิธีการน�าเข้าแล้ว... ก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย

จากนั้นให ้คุณยื่นค�ำขอยกเว ้นและคืนภำษีสรรพสำมิตได ้ที่กรม

สรรพสามิต (แบบ ภษ.01-28) และ ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำใบขนสินค้ำขำออก	ผ่ำน

ระบบพิธีกำรส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกำกร พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ 

ให้ครบถ้วน โดยผู้ส่งออกต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และส่งข้อมูลใบก�ากับ

การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน พร้อมกันในคราวเดียว 

โดยข้อมูลในใบก�ากับฯ จะบันทึกรวมกับการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้า 

ขาออก เลขที่ใบก�ากับฯ ใช้เลขที่เดียวกับใบขนสินค้า ให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทน

ที่ยื่นขอรับรองใบขนสินค้าขาออกต่องานธุรการ ส่วนบริการศุลกากร 2 ณ อาคาร

ตรวจสินค้าขาออก (CE) ช้ัน 2 พร้อมช�าระค่าธรรมเนียมการจ�าลองเอกสาร

ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในใบแบบ ศ.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิมพ์ใบขนสินค้าจาก

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งมีข่อความว่า ‘ใบขนสินค้าได้พิมพ์จากระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร’ พร้อมลงนามรับรอง 

ทั้งนี้ คุณต้องจัดท�ำรำยงำนภำษีซื้อ	 ภำษีขำย	 และรำยงำนสินค้ำและ

วัตถุดิบ เพ่ือประกอบในการยื่นช�าระภาษี และควรตรวจสอบข้อมูลรวมถึงกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางที่น�าน�้าหอมเข้าไปจ�าหน่ายด้วย เพื่อให้

ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น



“คนไทยที่ดีต้องเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

  การผลิตน�้าหอมออกจ�าหน่าย

จนมีรายได้เข้าสู่ระบบธุรกิจของคุณ

แล้ว สิ่งที่คุณต้องท�าคือ ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้

 • ภำษีเงินได้	 เมื่อมีรายได้การ

ขายผลิตภัณฑ์น�้ าหอม ทั้ งขายใน 

ประเทศและส ่งออกต ่างประเทศ 

คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม 

รูปแบบธุรกิจ คือ ภำษีเงินได้บุคคล

ธรรมดำ หรือภำษีเงินได้นิติบุคคล

 •  ภำษีหั ก 	 ณ	 ที่ จ ่ ำย  ใน

กระบวนการผลิตน�้าหอม ต้องมีการ 

ว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกีย่วข้อง กระบวนการ 

ด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ 

คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ

สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ

คนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ  

ที่จ่าย ทุกครั้ง

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หากคุณต้อง

ซื้อหรือน�าเข้าวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อผลิต

น�้าหอม เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ ขวด

บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ราคาที่คุณซื้อมัก

บวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่า

คุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อ

ถึงคราวท่ีจะต้องขายผลผลิตของคุณ

บ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวก

ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ

คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่

ที่ส�าคัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับภำษี 

หรือบิล เงินสด ให ้ ลู กค ้ า ไว ้ เป ็ น 

หลักฐานด้วย

 ทั้งนี้ คุณสามารถย่ืนแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใน

เขตท้องที่ ซึ่งนอกจากการเสียภาษี

ให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น 

ลดหย่อนภาษีได ้อีกด ้วย ถือเป ็น

ประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่

กรมสรรพากรก�าหนด

‘ภำษี’	จำกกำรจ�ำหน่ำยควำมหอม

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
 ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็น
วิสำหกิจชุมชน	 หรือ	 SMEs	 จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจรำยย่อย
ในอีกทำงหนึ่ง 

 ตดิตำมได้ท่ี ‘คูมื่อภำษีส�ำหรบั 
วิสำหกิจชุมชน’



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงกำรคลัง 
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

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	จดุ	

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


