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น้ำ�หอม

ก

ลิ่นอันหอมหวนและเสน่ห์อันเย้ายวนของ ‘น�้ำหอม’ นั้น ดึงดูดผู้
ประกอบธุรกิจในยุคนี้ให้หลงใหล สนใจสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์
ประเภทนีก้ นั มากมาย และอย่างทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่าน�ำ้ หอมจัดเป็น
สินค้าราคาสูง ฉะนั้น ผลก�ำไรที่ตามมาจึงงดงามไม่น้อย
ซึ่งวิธีที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์น�้ำหอมมีคุณภาพดี รายได้เยี่ยม คือ การ
หาข้อมูล การทดลองใช้ และพัฒนาสูตรให้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ก่อน
วางจ�ำหน่าย เหนือสิ่งอื่นใดคือ การศึกษาขั้นตอนการเสียภาษีเพื่อชาติอย่าง
ถูกต้อง เพื่อความราบรื่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

น�ำเข้า

ผลิต

จ�ำหน่าย

ส่งออก

»» ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
»» จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายน�้ำหอมเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)
»» จดทะเบียนพาณิชย์
• ลงทะเบียน Paperless

• จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
- แจ้งวันเวลาท�ำการผลิต
- การแจ้งราคาขาย
- ท�ำบัญชีประจ�ำวันและงบเดือนวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป
- ยื่นแบบรายการภาษีและช�ำระภาษีสรรพสามิต

• วางจ�ำหน่าย

• ลงทะเบียน Paperless

• ขออนุญาตน�ำเข้าน�้ำหอม
(อย.) พรบ.เครื่องส�ำอาง

• ขออนุญาตขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตน�้ำหอม (กรณีใช้
เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า หรือใช้คนเกินตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ตาม
พ.ร.บ.โรงอุตสาหกรรม)

• ออกใบก�ำกับภาษี และจัดท�ำ
รายงานภาษี

• ยื่นค�ำขอยกเว้นและคืนภาษี

• ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า

• แจ้งวันเวลาท�ำการผลิต

• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

• ขั้นตอนพิธีการส่งออก

• จัดท�ำรายงานภาษีซื้อ /
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

• การแจ้งราคาขาย

• ออกใบก�ำกับภาษี
และจัดท�ำรายงานภาษี

• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

• ท�ำบัญชีประจ�ำวันและงบเดือนวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป

• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

• ช�ำระภาษีสรรพสามิต
• ออกใบก�ำกับภาษี และจัดท�ำรายงานภาษี
• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

เติมกลิ่นอาย

?

ความรู้
ก�ำเนิดความหอม

‘น�้ำหอม’ เครื่องส�ำอางคู่โต๊ะเครื่องแป้งที่เราใช้กัน
อยู่ และพบเห็นทั่วไปในท้องตลาด เกิดจากการรวม
ตัวกันของ ‘น�้ำมัน’ และ ‘แอลกอฮอล์’ ผสมกลิ่นสกัด
มาจากดอกไม้ในธรรมชาติหรือกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นมา
กลายเป็นสารละลายหอมระเหย ใช้ทาหรือพ่นตาม
เสื้อผ้าหรือร่างกาย น�้ำหอมจะระเหยออกมาพร้อมกับ
ส่งกลิ่นชวนดมออกมาด้วย ซึ่งจะมีหลายกลิ่นและบาง
กลิ่นเกิดจากการน�ำกลิ่นดอกไม้หลายชนิดมาผสมกัน

การท�ำธุรกิจ ‘น�้ำหอม’ ผู้ประกอบการต้องส�ำรวจ
ความสนใจและศักยภาพของตนเองว่าจะด�ำเนินธุรกิจ
ไปในทิศทางใด เพื่อการจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ
โดยก่อนที่จะเริ่มท�ำการ ‘น�ำเข้า’ ‘ผลิต’ ‘จ�ำหน่าย’
‘หรือส่งออก’ สิ่งที่คุณจะต้องท�ำความเข้าใจและลงมือ
ปฏิบัติ ได้แก่

‘น�ำ้ หอม’ จัดเป็นเครือ่ งส�ำอางทีจ่ ำ� แนกอยูใ่ นหมวด
ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยแบ่งน�้ำหอมออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
• Perfume เป็น น�้ำ หอมที่มีส่วนผสมของหั ว
น�้ำหอมสูงสุด (หัวน�้ำหอม 10–15% แอลกอฮอล์ 85–
90% และน�้ำ 0–5%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนาน
กว่า 24 ชั่วโมง
• Eau de toilette มีส่วนผสมของหัวน�้ำหอม
ในอั ต ราส่ ว นที่ ค ่ อ นข้ า งพอดี (หั ว น�้ ำ หอม 5–7%
แอลกอฮอล์ 75–80% และน�้ำ 15–20%) ส่วนใหญ่จะ
ให้กลิ่นที่ติดทนนานประมาณ 8 ชั่วโมง เป็นน�้ำหอมที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด
• Cologne เป็นน�้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน�้ำ
หอมต�่ำมาก (หัวน�้ำหอม 2–3% แอลกอฮอล์ 60–
65% และน�้ำ 30–35%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่อยู่ได้
นานประมาณ 1–2 ชั่วโมงเท่านั้น

• ยื่นค�ำขอจดทะเบียนสรรพสามิต: ภายใน 30 วันก่อนวันเริ่มผลิตน�้ำหอม ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ที่สถานที่ผลิตน�้ำหอมนั้นตั้งอยู่
• ขอมีเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร: เพือ่ ใช้ในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี การช�ำระภาษี การหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากรรวมทั้งการจัดท�ำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�ำใบก�ำกับภาษี
การจัดท�ำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น (เริ่มใช้ 1 ก.พ.55)
• จดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม : หากผู ้ ป ระกอบการมี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร เกิ น กว่ า
1.8 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้เช่นกัน)
• จดทะเบียนพาณิชย์: การประกอบกิจการขายสินค้าอะไร อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม หากคิดรวม
ทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่
500 บาทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หลังจากนั้น... จะน�ำเข้าน�้ำหอมส�ำเร็จรูป ผลิตเอง จ�ำหน่าย หรือส่งออกขายต่างประเทศก็ง่ายยิ่งกว่า
‘ฉีดน�้ำหอม’ เสียอีก

เติมกลิ่นอาย
‘น�ำเข้า’ น�้ำหอมส�ำเร็จรูปหัวน�้ำหอม

เมื่อมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ขั้นตอน
แรกของการน�ำเข้าน�ำ้ หอมก็คอื การลงทะเบียนเป็น
ผู้น�ำเข้า-ส่งออกตามคู่มือระบบพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
ซึง่ จะท�ำการลงทะเบียนเฉพาะครัง้ แรกเท่านัน้ เพือ่ ให้
ระบบจดจ�ำว่าคุณคือผู้ประกอบการน�ำ-เข้าส่งออก
ของกรมศุลกากร จากนั้นคุณก็สามารถส่งข้อมูลเพื่อ
จัดท�ำใบขนสินค้าขาเข้า ผ่านระบบพิธีการน�ำเข้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

?

ความรู้

ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบ (Paperless)
1. กรอกแบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย น และยื่ น
เอกสารลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายทะเบียน
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส�ำนักมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร กรมศุลกากร หรือที่ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไปของส�ำนักหรือส�ำนักงานศุลกากร หรือด่าน
ศุลกากรทั่วประเทศ
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบแบบค� ำ ขอลงทะเบี ย น
และเอกสารหลั ก ฐาน พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
ลงทะเบียนในระบบพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร

เมื่อเป็นผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกแล้ว การจะน�ำเข้าสินค้า ‘น�้ำหอมส�ำเร็จรูป’ หรือ ‘น�ำเข้าหัวน�้ำหอม
หรือส่วนผสมอื่นๆ’ คุณจะต้องศึกษาเรื่อง พิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับน�้ำหอม เพื่อจดตัวเลข 8 หลักมาใช้ในการ
ประเมินราคาการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย
นอกจากนี้ในการน�ำเข้าน�้ำหอมหรือวัตถุดิบอันเกี่ยวเนื่องกับการท�ำน�้ำหอมเข้ามาผลิตหรือจ�ำหน่ายใน
ประเทศ คุณจะต้องท�ำการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ.2535 ด้วย เพราะ ‘น�้ำหอม’ จัดเป็นเครื่องส�ำอางที่ต้องได้รับอนุญาตและ
ควบคุมการน�ำเข้านั่นเอง
ทั้งนี้ คุณสามารถช�ำระภาษีอากรของทุกหน่วยงานผ่านกรมศุลกากร โดย...
• กรณีน�้ำหอมส�ำเร็จรูป: นอกจากเสียภาษีศุลกากรแล้ว จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
โดยให้กรมศุลกากรจัดเก็บแทน ณ ท่าหรือที่ที่น�ำเข้า และต้องมีใบอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)
• กรณีส่วนผสมหรือวัตถุดิบ: เสียอากรศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ
เมือ่ เอกสารได้รบั การอนุญาตจากทุกหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ คุณต้องมีเอกสารใบอนุญาตการน�ำเข้าประกอบ
กับการตรวจปล่อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบ ระบบจะท�ำการปล่อยสินค้าอัตโนมัติ คุณ
สามารถติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อออกและน�ำของออกอารักขาศุลกากรได้จากหน่วยงานที่ศุลกากรก�ำหนดไว้
การน�ำเข้าน�้ำหอมคุณจะต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รวมทั้งรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อเก็บเป็นหลัก
ฐานใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและเสียภาษีตามกฎหมาย

ด�ำเนินการผลิต ‘ความหอม’

คุ ณ ต้ อ งจดทะเบี ย นภาษี ส รรพสามิ ต ก่ อ นจะ
ผลิตน�้ำหอมออกจ�ำหน่าย (แบบ ภษ.01-04) 		
• และท�ำการขออนุญาตผลิตน�้ำหอม พร้อม
แจ้ ง วั น และเวลาท� ำ การผลิ ต ตาม พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 นอกจากนี้ยังต้องแจ้งราคาขาย
ณ โรงอุตสาหกรรม (แบบ ภษ.01-44) และจัดท�ำบัญชี
ประจ�ำวัน (แบบ ภษ.01-05, 01-06) และงบเดือน
วัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป (แบบ ภษ.01-42) เพื่อยื่น
ช�ำระภาษีของกรมสรรพสามิต ซึ่งแบ่งได้เป็น...
• ยื่นโดยไม่มีหลักประกัน: ด�ำเนินการยื่นช�ำระ
ภาษีก่อนน�ำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (แบบ ภษ.
01-12)
• กรณี ยื่ น โดยมี ห ลั ก ประกั น : ด� ำ เนิ น การยื่ น
ค�ำขอใช้สิทธิช�ำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด
จากเดือนที่น�ำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (แบบ
ภษ.01-15) และยื่นแบบ ภษ.01-12 เพื่อช�ำระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น�ำสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม

เติมกลิ่นอาย

?

ความรู้

• รายงานภาษีซื้อ: ก�ำหนดให้ ‘ผู้ประกอบการจด
ทะเบียน’ จัดท�ำ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกจ�ำนวนภาษี
ซื้อของกิจการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนรายอื่นเรียก
เก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใดเป็น
ภาษีซื้อของเดือนนั้น
การลงรายการภาษีซอื้ เป็นภาษีซอื้ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจาก
		 1.การซื้อหรือการน�ำเข้าซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบ
		 2.การซื้อหรือเช่าซื้อหรือน�ำเข้าซึ่งทรัพย์สิน
		 3.การรับฝากขายสินค้า
		 4.การรับบริการหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
		 5.การเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการ
		 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
น�ำส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36 เนื่องจากจ่ายค่ า
บริการที่ได้ใ ห้บริการในต่างประเทศ และได้ มีก ารใช้
บริการนั้นในประเทศ หรือรับโอนสินค้าหรือบริการที่
เคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
• รายงานภาษีขาย: ก�ำหนดให้ ‘ผู้ประกอบการจด
ทะเบียน’ จัดท�ำขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบันทึกจ�ำนวน
ภาษี ข ายของกิ จ การที่ ไ ด้ เ รี ย กเก็ บ จากลู ก ค้ า ในแต่ ล ะ
เดือนภาษี ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็นภาษีขาย
ของเดือนนั้น แบบของรายงานภาษีขายมีลักษณะคล้าย
บัญชีแยกประเภทรายได้จากการประกอบกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี เพียงแต่มีช่อง ‘จ�ำนวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ เพิ่มขึ้นอีกช่องหนึ่ง
การลงรายการภาษีขาย เกิดขึ้นเนื่องจาก
		 1. การขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
			 (กรณีการส่งออกภาษีขาย = 0)
		 2. การให้เช่าซื้อ
  		 3. การส่งมอบสินค้าให้ตวั แทนเพือ่ ขาย (ฝากขาย)
	  	4. การน�ำสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อการอื่นใดอัน
			 มิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี
			 มูลค่าเพิ่ม

		 5. หนี้สูญที่ได้รับคืน
		 6. มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  		 7. มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกกิจการ แต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือ
			 และทรัพย์สินของผู้ประกอบการซึ่งควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน การลงรายการลดภาษีขาย
			 เกิดขึ้นเนื่องจาก
				 1) การรับคืนสินค้าที่ช�ำรุดบกพร่อง                                                                           
				 2) การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการซึ่งผิดข้อก�ำหนดที่ตกลงกัน
				 3) หนี้สูญที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ: ก�ำหนดให้ ‘ผู้ประกอบการจดทะเบียน’ จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงปริมาณสินค้าและ
วัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีอยู่ ได้มา และขายไป เนื่องจากการขายสินค้าหรือการผลิต ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดท�ำ
รายงานประเภทนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าเท่านั้น (ผู้ประกอบกิจการให้บริการไม่
ต้องจัดท�ำรายงานประเภทนี้)

‘ส่งออก’ อย่างเข้าใจภาษี

เช่นเดียวกับผู้น�ำเข้าน�้ำหอมหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตน�้ำหอม... ผู้ที่จะส่งออก
น�้ำหอมจะต้อง ลงทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออกตามคู่มือระบบพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ก่อน แต่หากคุณเคยลงทะเบียน
ตั้งแต่พิธีการน�ำเข้าแล้ว... ก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย
จากนั้ น ให้ คุ ณ ยื่ น ค� ำ ขอยกเว้ น และคื น ภาษี ส รรพสามิ ต ได้ ที่ ก รม
สรรพสามิต (แบบ ภษ.01-28) และ ส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำใบขนสินค้าขาออก ผ่าน
ระบบพิธีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วน โดยผู้ส่งออกต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และส่งข้อมูลใบก�ำกับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน พร้อมกันในคราวเดียว
โดยข้อมูลในใบก�ำกับฯ จะบันทึกรวมกับการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออก เลขที่ใบก�ำกับฯ ใช้เลขที่เดียวกับใบขนสินค้า ให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทน
ที่ยื่นขอรับรองใบขนสินค้าขาออกต่องานธุรการ ส่วนบริการศุลกากร 2 ณ อาคาร
ตรวจสินค้าขาออก (CE) ชั้น 2 พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมการจ�ำลองเอกสาร
ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในใบแบบ ศ.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิมพ์ใบขนสินค้าจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งมีข่อความว่า ‘ใบขนสินค้าได้พิมพ์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร’ พร้อมลงนามรับรอง
ทั้งนี้ คุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและ
วัตถุดิบ เพื่อประกอบในการยื่นช�ำระภาษี และควรตรวจสอบข้อมูลรวมถึงกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางที่น�ำน�้ำหอมเข้าไปจ�ำหน่ายด้วย เพื่อให้
ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่น

‘ภาษี’ จากการจ�ำหน่ายความหอม
การผลิ ต น�้ ำ หอมออกจ� ำ หน่ า ย
จนมี ร ายได้ เ ข้ า สู ่ ร ะบบธุ ร กิ จ ของคุ ณ
แล้ว สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การ
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ หอม ทั้ ง ขายใน
ประเทศและส่ ง ออกต่ า งประเทศ
คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม
รูปแบบธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษี หั ก ณ ที่ จ ่ า ย ใน
กระบวนการผลิตน�้ำหอม ต้องมีการ
ว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกีย่ วข้อง กระบวนการ
ด้านภาษีที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนนี้
คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ

ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้อง
ซื้อหรือน�ำเข้าวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อผลิต
น�้ำหอม เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ ขวด
บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ราคาที่คุณซื้อมัก
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่า
คุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อ
ถึงคราวที่จะต้องขายผลผลิตของคุณ
บ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของ
คุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่
ที่ส�ำคัญคือคุณต้องออกใบก�ำกับภาษี
หรื อ บิ ล เงิ น สดให้ ลู ก ค้ า ไว้ เ ป็ น
หลั ก ฐานด้ ว ย
ทั้ง นี้ คุ ณ สามารถยื่ น แบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร
ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใน
เขตท้องที่ ซึ่งนอกจากการเสียภาษี

ให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่น
ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ถื อ เป็ น
ประโยชน์ ส ่ ว นหนึ่ ง จากการเสี ย ภาษี
อย่างถูกต้อง ตรงตามก�ำหนดเวลาที่
กรมสรรพากรก�ำหนด

“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง’ 
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 10 ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

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

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

