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กอนจะรูวาขายของออนไลนตองเสียภาษีอะไร ตอบ

คําถามตอไปนี้ใหไดกอน ชีวิตอาจจะดีขึ้น

เวลามคีนถามวา “ขายของออนไลน” เสยีภาษอีะไร สิง่ที่

พีห่นอมอยากแนะนาํใหเตรยีมตวัใหพรอมกอนจะไปดเูรื�องภาษี 

นั่นคือเราตองเขาใจภาพรวมธุรกิจของเรากอนครับ

ยกตัวอยางคําถามนี้

“พี่คะ หนูขายของออนไลน มีรายไดเดือนละ 200,000 

บาท จะตองเสียภาษีอะไรบาง”

ลองมาชําแหละกันทีละเรื�องครับ...

1. พี่คะ ไมมีนะจะมีแต พี่คะ (อันนี้นอกเรื�อง ฮาๆ) 

2. ขายของออนไลน คํางายๆ แตความหมายสุดลึกลํ้า 

เพราะถาพดูวา “ขายของออนไลน” ควรมรีายละเอียด

วาเปนแบบไหนดวย

คํานํา
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• ขายอะไร สินคาแบบไหน มีผลตอภาษีในหลายมุม 

ทั้งเรื�องภาษีเงินได การคิดคาใชจาย ไปจนถึงการ

วางแผนการเงิน

• ขายที่ไหน ในไทยหรอืสงออก หรอืขายทีเ่มอืงนอก

เลย (มีผลกับเรื�องการคิดภาษี)

• จดทะเบียนแบบไหน หมายถึงเปนบุคคลธรรมดา 

หรอืนติบิคุคล เพราะบางคนก็ไมรูวาตวัเองทําอะไร

• ขายแคออนไลนไหม มีแบบอื�นไหม จะไดประเมิน

วางแผนรายไดถูกตองดวย

3. มีรายได = ตัวเลขกอนหักคาใชจาย บางคนเขาใจ

วารายได คือกาํไร ซึง่มนัมผีลตอ การคดิ มาก เพราะ

รายไดคือ ตัวเลขกอนหักคาใชจาย กําไรคือ หลังหัก

คาใชจายแลว

4. เดือนละ คือ “ยอดขาย” = ทํามานานยัง หมายถึง

ยอดขายนั้นน�ะ ขายมากี่เดือนแลว บางทีบอกเดือน

ละแตขายมาเดือนเดียว เดือนหนาเลิกก็มี ระบุตรง

นี้ใหดีดวย
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5. 200,000 บาท บอกอะไร หมายถงึยอดขาย 200,000 
บาทตอเดือนเนี่ย มันไมใชบอกแควารายไดปละ 
2,400,000 บาทนะ แตมันตองถามตอวา...

• ไดตวัเลขมาจากไหน มกีารทาํบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือเปลา หรือประมาณเอาลอยๆ ถาแบบนั้นอาจ
จะไมมีประโยชนในการวางแผนตอ เพราะขอมูล
ที่ดีอาจจะไมครบถวน

• ยังไมไดพูดถึงตนทุนเลยวาเทาไร ถาไมรูตนทุน 
หรือไมมีขอมูล ควรจัดการขอมูลตัวเองกอนดีกวา 

• ตนทุนที่มี ใชหลักฐานอะไรไดไหม หรือไมมี
หลักฐานการจายเลย เพราะมันจะมีผลกับการ
คํานวณเปนคาใชจายทางภาษีดวย

• อนาคตจะเติบโตไหม ยอดขายจะเพิ่มหรือเปลา 
ตรงนี้บางทีอาจจะเปนจุดตัดสินใจใหทําธุรกิจใน
รปูแบบอื�นแทนทีจ่ะขาย และใชวางแผนตอไดดวย 

อาว...ยังไมไดตอบคําถามเรื�องภาษีเลยนี่นา… 

เหตุผลท่ีผมต้ังใจเอาเรื�องนีม้าใสไว ในคาํนาํ เพราะตองการ
จะชี้ใหเห็นวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “ขอมูลที่เรามี” เพราะนี่คือ
สิง่ท่ีเราใช ในการตดัสนิใจในการทาํธรุกจิและจดัการภาษนีัน่เอง
ครับ 
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เอาเปนวา หนังสือเลมนี้จะพูดถึงเรื�องทั้งหมดนี่แหละ

ครับวามันเกี่ยวของกับภาษีและแนวคิดยังไงบาง พรอมกับ

กรณีศึกษาทั้งหมดจากประสบการณจริงของใครอีกหลายคน

มาแชรใหฟงกัน

ถาพรอมจะเรียนรูตอแลว… ผมวาเรามาเริ่มกันเลยดี

กวาครับ 

พี่หนอม- ถนอม เกตุเอม

TAXBugnoms
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AUDITION :
ปรับพ้ืนฐานกันก่อนนะ

TAX

1



การขายของออนไลน
กับการเสียภาษี

กอนที่จะไปวาเรื�องการขายของออนไลนวาจะตอง

เสียภาษีอยางไร แบบไหน อะไรยังไงดี ไมเสียจะ

โดนจับไหม ฯลฯ เรามาทําความเขาใจพื้นฐานแรก

กันกอนดีกวาครับ
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สําหรับคนที่กําลังทําการคาขายในบนโลกออนไลนนั้น

พี่หนอมขอบอกชัดๆ เลยครับวา “รายไดสวนนี้ตองเสียภาษี”

และการหลบหนไีมจายนัน้กแ็ปลวาเราทาํผดิกฎหมายอยูนัน่เอง

และทีส่าํคญักรมสรรพากรไดพยายามตรวจสอบอยางเครงครดั

เพื�อจัดการกับคนหนีภาษีกลุมนี้อยูตั้งแตป 2555 เปนตนมา

ถาเพื�อนๆ พี่ๆ นองๆ เปนคนหนึ่งที่ขายของออนไลน ผม

อยากจะแนะนําใหเปลี่ยนความคิดเสียใหมวา “เสียภาษีใหถูก

ตอง” ดกีวาไมเสียเพราะวาถกูใจ เพราะสดุทายถาพีส่รรพากรเคา

มาเจอเมื�อไร พูดสั้นๆ ไดคําเดียววา “บรรลัย” แน�นอนละครับ 

แตอยางไรก็ดี ขอเริ่มตนเบาๆ ที่เรื�องความรู ในธุรกิจ

อคีอมเมริซ กนักอนดกีวาครบั โดยลาํดบัแรกนัน้เรามาทาํความ

เขาใจนิยามของคาํวา “ผูประกอบการคาพาณชิยอิเลก็ทรอนกิส” 

กันกอนดีกวาครับ

โดยสรรพากรได ใหความหมายของคาํวา ผูประกอบการ

คาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผูประกอบการที่ดําเนิน

ธุรกิจทุกรูปแบบที่เก่ียวของกับการซ้ือขายสินคาและบริการ

โดยผานคอมพิวเตอร และระบบสื�อสารโทรคมนาคมหรือ

สื�ออเิล็กทรอนกิส หรอืแปลงายๆ วา “ใครกต็ามทีป่ระกอบธรุกจิ

ผานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” นั่นเองครับ
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โดยการใชอนิเทอรเนต็เพื�อธรุกจินัน้ ถอืวาเปนวธิทีีส่ะดวก 

รวดเร็วและวองไวอยูมาก เรียกไดวาถามาถูกที่ถูกเวลาและ

ถูกจังหวะ ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จไดแน�นอนครับ โดย

ผูประกอบการที่วามานี้ ยอมมีวัตถุประสงคในการทําธุรกิจที่

แตกตางกันไป 

แตถาใหพูดงายๆ ผมก็ยังยืนยันคําเดิมครับวา ไมวาจะ

รายไดมาจากไหน แตถาหากเปนรายไดทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

แลวละก ็แปลวาตองเสยีภาษีในประเทศไทยทัง้หมดนัน่แหละ

ครับ 

TAX



กอนจะเขาใจวิธีคํานวณภาษี
ขอใหทําความเขาใจตัวเองเสียกอน

เริ่มแรกเลย ผมตองบอกวาสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับ

เรื�องภาษีขายของออนไลนนั้น ไมใชเรื�องของภาษี

แตมันคือ บัญชีรายรับ-รายจาย ครับ ถาถามตอวา 

ทําไมถึงสําคัญ ผมมีเหตุผลให 2 ขอครับ 

TAX
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แคเหตุผลสองขอนี้ ก็มีปญหาแลวครับ ทั้งเรื�องจัดการ

ตวัเองและภาษ ีดงันัน้ สิง่ทีอ่ยากแนะนาํคอื ตองทาํเทานัน้ ถา

ไมทํา ตอใหเรียนเรื�องภาษีไปก็ไมมีประโยชนอะไรเหมือนเดิม

ครับ ถาเราไมรูรายไดจริงๆ คาใชจายจริงๆ และจะไปวางแผน

ภาษีอะไรไดละครับ 

ดังนั้น อันดับแรกคือ อยาเพ่ิงคิดเรื�องภาษี ถายังไมรู

วามีกําไรเทาไร 

คําถามตอมาคือ บัญชีรายรับ-รายจายควรใชโปรแกรม

อะไร บันทึกแบบไหนดี ผมแนะนําแบบนี้ครับ 

1. โปรแกรมอะไรก็ได ทีส่ามารถแปลงไฟลออกมาเปน 

Excel หรือพิมพหลักฐานออกมาได ใหชัด 

1
ถาคุณทําธุรกิจแลว

ไมรูวามีกําไรเทาไร 

คุณไมควรทําธุรกิจ

2
ถาคุณถูกสรรพากร

เรียกตรวจ = คุณพิสูจน

หลักฐานไมได
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2. บันทึกแบบไหน บันทึกรายไดคาใชจายเปนประจํา

ทุกวัน เหมือนที่เราบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายสวน

ตัว เชน วนันีซ้ือ้อะไรมาเทาไร หรอืวนันีข้ายไปเทาไร

บาง เปนตน

สําหรับตัวอยางบัญชีรายรับ-รายจาย ทางสรรพากรก็

ทําตัวอยางใหเราดูกันครับ 

ที่มา : https://www.rd.go.th/publish/38626.0.html

วิธีการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย

1. การจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย จะตองมีรายการ

และขอความอยางนอยตามแบบทีอ่ธบิดกีรมสรรพากร

ประกาศกําหนด ซึ่งผูประกอบการสามารถเพิ่มชอง

รายการใหเหมาะสมกับสภาพของกิจการได

2. ตองจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย เปนภาษาไทย

ถาทําเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ

3. ตองลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จาย ภายใน

3 วันทําการ นับแตวันที่มีรายไดหรือรายจาย
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4. รายการที่นํามาลงในรายงานเงินสดรับ-จาย

• ตองมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เชน ใบเสร็จ
รับเงิน ใบกํากับภาษี ฯลฯ

• การลงรายการรายรบัและรายจายใหลงเปนยอดรวม
ของแตละวันทําการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับ 
และรายจายดงักลาว หรอืสามารถลงรายการรายรับ
และรายจายโดยลงรายละเอียดรายการของรายรับ 
– รายจายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทําไดเชนกัน

• รายจายทีน่าํมาลงในรายงานเงนิสดรบั-จาย ตองเปน
รายจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการ

• สําหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจายนั้น สามารถนํามา
ลงเปนตนทุนของสินคาหรือคาใชจายไดทั้งจํานวน 
เนื�องจากผูประกอบการไมไดเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

• หากมีการขายสินคา/ใหบริการ ซื้อสินคา และคาใช
จายอื�นๆ เปนเงนิเชื�อ ใหบนัทกึรายการในวนัที่ไดรบั
ชําระหรือวันที่จายชําระคาสินคา/บริการนั้น โดย
อธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุ

5. ใหสรุปยอดรายรับและรายจายเปนรายเดือน เพื�อ
ใชเปนหลักฐานประกอบการยื�นแบบเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา



ตัวอยางการลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จาย



ขายของออนไลน
เสียภาษีอะไรบาง
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาคอื ภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากบคุคลธรรมดา 

ไดแก คนธรรมดาอยางเราๆ นีแ่หละครบั และกลุมบคุคลอยาง 

คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ที่มีรายได 

(เงนิได) จากการขายของออนไลน ตองนาํเงนิไดจากในสวนนี้ไป

รวมกับเงินไดอื�นๆ (ถามี) เชน เงินเดือน หรือดอกเบี้ย เปนตน

โดยเมื�อเรามรีายไดจากการขายของออนไลน เรามหีนาที่

ตองยื�นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 (ภาษคีร่ึงป) ภายในเดือน

กันยายนของทุกป และยื�นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 (ภาษี

ทั้งป) ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป

TAX
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ภาษเีงนิไดนติบิคุคลคอื ภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากบคุคลตามกฎหมาย 

เชน บริษัทหรือหางหุนสวนที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ

นิติบุคคลตางประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย และอื�นๆ ตาม

ทีก่ฎหมายกาํหนด ถามรีายไดจากการขายสนิคาหรอืใหบรกิาร 

ไมวาจะแหงหนใดกต็าม ตองนาํรายไดจากการประกอบกจิการ

ในทกุๆ ที ่มารวมคาํนวณกาํไรสทุธ ิเพื�อเสยีภาษเีงนิไดนติบิคุคล

ตามเงื�อนไขที่ระบุไว ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี

แหงประมวลรัษฎากร หรือหมายความวา ถาเกิดประกอบ

กจิการแลวมขีาดทนุสุทธ ิก็ไมตองเสียภาษนีัน่เองครบั ซึง่ตาง

จากบคุคลธรรมดาบางกลุมทีต่องเสยีภาษ ีตอใหชวีติจรงิมเีงิน

ไมพอใชก็ตาม (ฮา… หรือเปลา)

โดยเมื�อนติบิคุคลมรีายไดจากการขายของออนไลนตอง

ยื�นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภ.ง.ด.51 (ภาษี

ครึง่ป) ภายใน 2 เดอืน นบัจากวนัสดุทายของ 6 เดอืนแรกของ

รอบระยะเวลาบัญชี และยื�นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50

(ภาษีทั้งป) ภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะ

เวลาบัญชี
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ยกตัวอยางเชน

ถารอบบัญชีคือเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ก็ตองยื�นแบบ 

ภ.ง.ด.51 ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกป และยื�นแบบ 

ภ.ง.ด.50 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคมของปถัดไป (หรือวันที่ 

29 พฤษภาคม ถาปนั้นมีเดือนกุมภาพันธ 29 วัน)

ภาษีมูลคาเพิ่ม

ภาษีมูลคาเพิ่มคือ ภาษีทางออมประเภทหนึ่งที่แยกออกจาก

ภาษีทางตรง อยางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินได

นิติบุคคล โดยผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม คือผูประกอบการ

ทุกคน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ขายสินคา

หรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในประเทศไทย หรือ

ผูนําเขาสินคาที่มีรายไดมากกวา 1,800,000 บาทตอป จะ

ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

จัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื�นแบบแสดง

รายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป
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โดยวิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มคือ

ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
 (ขอคืน)

• ฐานภาษขีองภาษมีลูคาเพิม่คอื มลูคาที่ไดรบัจาก

การขายสินคาหรือใหบริการ

• ภาษซีือ้คอื ภาษมีลูคาเพิม่ทีผู่ประกอบการไดจาย

ใหกับผูขายสินคา หรือผู ใหบริการทีเ่ปนผูประกอบ

การจดทะเบียน

• ภาษขีายคอื ภาษมีลูคาเพิม่ทีผู่ประกอบการเรยีก

เก็บจากผูซื้อสินคา เมื�อขายสินคาหรือใหบริการ



ภาษีมูลคาเพิ่มกับการขาย
ของออนไลน
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เนื�องจากเรื�องภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาแลว ยงัมอีกีเรื�องสาํหรบั

คนขายของออนไลนที่ตองรูครับ นั่นคือ เรื�องภาษีมูลคาเพิ่ม 

โดยหลักการคือ ถาเรา มีรายไดเกิน 1.8 ลานบาทตอปเมื
อไร 

เราตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มทันทีครับ (ภายใน 30 วัน) 

 

รายได = รายได แปลวา ไมใชกําไร 

รายได = รายได แปลวา ไมตองหักคาใชจาย 

รายได = รายได แปลวา เงินที่ไดมานั่นแหละ 

โอกาสที่คุณจะไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีอยู 

2 แบบ คือ 

1. คณุขายของ หรอืใหบรกิารอยูทีต่างประเทศ ซือ้และ

ขายในตางประเทศ 

อานชัดๆ
นะครับวา....
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2. คุณประกอบธุรกิจที่ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก

• ขายสินคาพืชผลทางการเกษตร สัตว ไมวามีชีวิต
หรือไมมีชีวิต ปุย ปลาปนอาหารสัตว ยาหรือ
เคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว หนังสือพิมพ 
นิตยสาร หรือตําราเรียน

• ขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งไมไดรับยกเวนภาษี
มูลคาเพิ่มตามกฎหมาย และมีรายรับไมเกิน 1.8 
ลานบาทตอป

• ใหบรกิารขนสงในราชอาณาจกัรโดยทาอากาศยาน

• สงออกของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
สงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

• ใหบริการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทอในราช
อาณาจักร

ภาษมีลูคาเพิม่คอื ภาษปีระเภทหนึง่ทีเ่กบ็จากการ

บรโิภคทีเ่กดิขึน้ หรอืพดูงายๆ วาถาใครบรโิภคทรพัยากร

มาก ก็ตองเสียภาษีมากนั่นเอง

ภาษมีลูคาเพิม่คอื ภาษปีระเภทหนึง่ทีเ่กบ็จากการ

Tip
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ในทางทฤษฎี ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนภาษีที่ผลักภาระใหกับ

ผูซื้อหรือผูบริโภคเปนผูชําระแทนได

สมมติใหอัตราภาษีมูลคาเพิ่มอยูที่ 7 เปอรเซ็นต และ

การซื้อและการขายเกิดขึ้นภายในรอบการจายภาษีเดียวกัน…

1. บริษัท A ซื้อวัตถุดิบมาในราคา 100 บาท มีภาษี

มูลคาเพิ่ม (ภาษีซื้อ) จํานวน 7 บาท รวมเปนเงินทั้ง

สิ้น 107 บาท

2. บริษัท A นําไปผลิตเปนสินคาขายใหผูบริโภคใน

ราคา 200 บาท ตอนขายไปบริษัท A จะตองคิดภาษี

มูลคาเพิ่ม (ภาษีขาย) จํานวน 14 บาท

3. บรษิทั A กจ็ะเสยีภาษมีลูคาเพิม่เฉพาะผลตางจาํนวน 

14 – 7 = 7 บาท

ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม มีอยู 3 กลุม คือ

1
ผูขายสินคา

2

ผู ใหบริการ

3

ผูนําเขา
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โดยปกติแลวจะมีการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ

บางประเภท (ศึกษาเพิ่มเติมไดที่มาตรา 81 ประมวลรัษฎากร) 

สําหรับคนทําธุรกิจนั้น ใหจําไวเพียงวา หากคุณมีรายได

จากการขายสินคาหรือใหบริการเกิน 1.8 ลานบาทตอป และ

กิจการของคุณไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม คุณมีหนาที่จด

ทะเบยีนเปนผูประกอบการ และเสยีภาษมีลูคาเพิม่ตามกฎหมาย

และอกีขอทีค่วรรูคอื ไมวาคณุจะเปนบคุคลธรรมดาหรอื

นติบิคุคล คณุมหีนาทีเ่สยีภาษมีลูคาเพิม่ไดทัง้คู ไมวาจะอยูใน

รูปแบบไหน หากเขาเงื�อนไขตามที่กฎหมายกําหนด

นอกจากนั้น การเสียภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับคนทําธุรกิจ 

คุณยังตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการภาษีมูลคาเพิ่มกอน 

ถึงจะเริ่มเสียภาษีได โดยยึดตามฐานรายไดที่กฎหมายกําหนด 

นั่นคือ 1.8 ลานบาท

สําหรับคนทําธุรกิจ วิธีคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มคือ

ภาษีขาย-ภาษีซื้อ

ภาษีขาย คือ ภาษีที่เราเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือ
              รับบริการ

ภาษีซื้อ คือ ภาษีที่เราจายใหผูขายหรือผู ใหบริการ
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ภาษีมูลคาเพิ่มนั้น เจาของธุรกิจมีหนาที่ตองคํานวณทุก

เดือน หากภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ก็จายใหกรมสรรพากร 

หากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ก็สามารถยกยอดไปได ในเดือน

ตอไป หรือขอคืนได ในแตละเดือน

ถาเอาแบบเขาใจงายๆ ปจจุบันอยูที่ 7 เปอรเซ็นต แต

อัตราภาษีมูลคาเพิ่มจริงๆ อยูที่ 10 เปอรเซ็นต

ถาเอาแบบซบัซอน ภาษมีลูคาเพิม่จรงิๆ คอื 6.3 เปอรเซน็ต 

และเรายังตองเสียอัตราภาษีทองถิ่นอีก 1/9 ของอัตราภาษี

มูลคาเพิ่ม คือ 0.7 เปอรเซ็นต สรุปวา เราเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

7 เปอรเซ็นตนั่นแหละ

แตพิเศษสําหรับผูที่สงออกสินคาหรือบริการไปนอก

ประเทศ คุณจะเสียภาษีในอัตรา 0 เปอรเซ็นต ซึ่งฟงเผินๆ 

เหมือนกับไมเสียภาษี แตขอดีคือ คุณสามารถขอคืนภาษีซื้อ

ที่คุณจายไปไดเต็มจํานวน

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตองยื�นเปนรายเดือน คํานวณยอดทุก

เดอืนมาเพื�อนาํสงกรมสรรพากรภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป

แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มที่คนทําธุรกิจปกติใช

กันคือ แบบ ภ.พ.30 เวลายื�น คุณกรอกขอมูลตางๆ ไป แตไม

ตองแนบเอกสารประกอบ
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นอกจากยื�นแลว คุณยังตองทํารายงานเพิ่มเติม เพื�อ

ประกอบการยื�นภาษีมูลคาเพิ่มดวย ไดแก

1. รายงานภาษีซื้อ

2. รายงานภาษีขาย

3. รายงานสินคาและวัตถุดิบ (ถามี)



TaxBugnomsการเงินการลงทุน / บริหาร-
การตลาดออนไลน์ -ภาษี

พ่ีคะ ขายของออนไลนตองเสียภาษีอะไร?

ท้ังหมดน้ีผานการเรียบเรียงจากประสบการณจริง

ยอมเสียเวลาทําความเขาใจเร่ืองภาษี
ดีกวาเสียภาษีจนไมเขาใจวาชีวิตน้ีจะทําธุรกิจไปทําไม

ส่ิงไหนควรทํา และส่ิงไหนไมควรทํา เพ่ือใหคนทําธุรกิจออนไลน

น่ีคือคําถามท่ีฮอตฮิตประจําเพจ TAXBugnoms

และอางอิงตามหลักกฏหมาย เพ่ือท่ีจะไดนําไปใชไดอยางถูกตองและถูกใจ

ไมตองหวงหนาพะวงหลังกับเร่ืองภาษีอีกตอไป

หนังสือเลมน้ีจะเปดเผยทุกความลับเร่ืองภาษีขายของออนไลนใหคุณรูวา

คูมือภาษีท่ีคนขายของออนไลนทุกคนควรอาน
อัปเดตทุกเร่ืองต้ังแตเร่ิมขายไปจนถึงต้ังบริษัท

เคลียรชัดทุกประเภทรายไดออนไลนท่ีคุณมี
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