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กอนจะรูวาขายของออนไลนตองเสียภาษีอะไร ตอบ

คําถามตอไปนี้ใหไดกอน ชีวิตอาจจะดีขึ้น

เวลามีคนถามวา “ขายของออนไลน” เสยีภาษอีะไร สิง่ที่

พีห่นอมอยากแนะนําใหเตรียมตัวใหพรอมกอนจะไปดเูรื-องภาษี 

นั่นคือเราตองเขาใจภาพรวมธุรกิจของเรากอนครับ

ยกตัวอยางคําถามนี้

“พี่คะ หนูขายของออนไลน มีรายไดเดือนละ 200,000 

บาท จะตองเสียภาษีอะไรบาง”

ลองมาชําแหละกันทีละเรื-องครับ...

1. พี่คะ ไมมีนะจะมีแต พี่คะ (อันนี้นอกเรื-อง ฮาๆ) 

2. ขายของออนไลน คํางายๆ แตความหมายสุดลึกลํ้า 

เพราะถาพูดวา “ขายของออนไลน” ควรมรีายละเอียด

วาเปนแบบไหนดวย

คํานํา
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 ขายอะไร สินคาแบบไหน มีผลตอภาษีในหลายมุม 

ทั้งเรื-องภาษีเงินได การคิดคาใชจาย ไปจนถึงการ

วางแผนการเงิน

 ขายที่ไหน ในไทยหรอืสงออก หรือขายทีเ่มอืงนอก

เลย (มีผลกับเรื-องการคิดภาษี)

 จดทะเบียนแบบไหน หมายถึงเปนบุคคลธรรมดา 

หรอืนติบิคุคล เพราะบางคนก็ไมรูวาตวัเองทาํอะไร

 ขายแคออนไลนไหม มีแบบอื-นไหม จะไดประเมิน

วางแผนรายไดถูกตองดวย

3. มีรายได = ตัวเลขกอนหักคาใชจาย บางคนเขาใจ

วารายได คอืกําไร 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 

บาทตอเดือนเน่ีย มันไมใชบอกแควารายไดปละ 

2,400,000 บาทนะ แตมันตองถามตอวา...

ไดตวัเลขมาจากไหน มกีารทาํบญัชรีายรบั-รายจาย

หรือเปลา หรือประมาณเอาลอยๆ ถาแบบนั้นอาจ

จะไมมีประโยชนในการวางแผนตอ เพราะขอมูล

ที่ดีอาจจะไมครบถวน

ยังไมไดพูดถึงตนทุนเลยวาเทาไร ถาไมรูตนทุน 

หรือไมมีขอมูล ควรจัดการขอมูลตัวเองกอนดีกวา 

ตนทุนที่มี ใชหลักฐานอะไรไดไหม หรือไมมี

หลักฐานการจายเลย เพราะมันจะมีผลกับการ

คํานวณเปนคาใชจายทางภาษีดวย

อนาคตจะเติบโตไหม ยอดขายจะเพิ่มหรือเปลา 

ตรงนี้บางทีอาจจะเปนจุดตัดสินใจใหทําธุรกิจใน

รปูแบบอื-นแทนท่ีจะขาย และใชวางแผนตอไดดวย 

อาว...ยังไมไดตอบคําถามเรื-องภาษีเลยนี่นา… 

เหตผุลทีผ่มตัง้ใจเอาเรื-องนีม้าใสไว ในคาํนาํ เพราะตองการ

จะชี้ใหเห็นวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “ขอมูลที่เรามี” เพราะนี่คือ

สิง่ทีเ่ราใช ในการตดัสนิใจในการทําธุรกจิและจัดการภาษีนัน่เอง

ครับ 
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เอาเปนวา หนังสือเลมนี้จะพูดถึงเรื-องทั้งหมดนี่แหละ

ครับวามันเก่ียวของกับภาษีและแนวคิดยังไงบาง พรอมกับ

กรณีศึกษาทั้งหมดจากประสบการณจริงของใครอีกหลายคน

มาแชรใหฟงกัน

ถาพรอมจะเรียนรูตอแลว… ผมวาเรามาเร่ิมกันเลยดี

กวาครับ 

พี่หนอม- ถนอม เกตุเอม

TAXBugnoms
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การขายของออนไลน
กับการเสียภาษี

กอนที่จะไปวาเรื-องการขายของออนไลนวาจะตอง

เสียภาษีอยางไร แบบไหน อะไรยังไงดี ไมเสียจะ

โดนจับไหม ฯลฯ เรามาทําความเขาใจพ้ืนฐานแรก

กันกอนดีกวาครับ
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สําหรับคนที่กําลังทําการคาขายในบนโลกออนไลนนั้น

พี่หนอมขอบอกชัดๆ เลยครับวา “รายไดสวนนี้ตองเสียภาษี”

และการหลบหนีไมจายนัน้กแ็ปลวาเราทาํผดิกฎหมายอยูนัน่เอง

และท่ีสาํคัญกรมสรรพากรไดพยายามตรวจสอบอยางเครงครดั

เพื-อจัดการกับคนหนีภาษีกลุมนี้อยูตั้งแตป 2555 เปนตนมา

ถาเพื-อนๆ พี่ๆ นองๆ เปนคนหน่ึงที่ขายของออนไลน ผม

อยากจะแนะนําใหเปลี่ยนความคิดเสียใหมวา “เสียภาษีใหถูก

ตอง” ดีกวาไมเสยีเพราะวาถูกใจ เพราะสดุทายถาพีส่รรพากรเคา

มาเจอเมื-อไร พูดสั้นๆ ไดคําเดียววา “บรรลัย” แน=นอนละครับ 

แตอยางไรก็ดี ขอเริ่มตนเบาๆ ที่เรื-องความรู ในธุรกิจ

อคีอมเมิรซ กนักอนดกีวาครบั โดยลําดบัแรกนัน้เรามาทาํความ

เขาใจนยิามของคาํวา “ผูประกอบการคาพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส” 

กันกอนดีกวาครับ

โดยสรรพากรได ใหความหมายของคําวา ผูประกอบการ

คาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผูประกอบการที่ดําเนิน

ธุรกิจทุกรูปแบบที่เก่ียวของกับการซื้อขายสินคาและบริการ

โดยผานคอมพิวเตอร และระบบสื-อสารโทรคมนาคมหรือ

สื-ออเิล็กทรอนิกส หรือแปลงายๆ วา “ใครก็ตามทีป่ระกอบธรุกจิ

ผานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” นั่นเองครับ
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โดยการใชอนิเทอรเนต็เพื-อธรุกจินัน้ ถอืวาเปนวธิทีีส่ะดวก 

รวดเร็วและวองไวอยูมาก เรียกไดวาถามาถูกที่ถูกเวลาและ

ถูกจังหวะ ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จไดแน=นอนครับ โดย

ผูประกอบการที่วามานี้ ยอมมีวัตถุประสงคในการทําธุรกิจท่ี

แตกตางกันไป 

แตถาใหพูดงายๆ ผมก็ยังยืนยันคําเดิมครับวา ไมวาจะ

รายไดมาจากไหน แตถาหากเปนรายไดทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

แลวละก ็แปลวาตองเสยีภาษีในประเทศไทยท้ังหมดนัน่แหละ

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

ตวัเองและภาษี ดงันัน้ สิง่ทีอ่ยากแนะนําคือ ตองทาํเทานัน้ ถา

ไมทํา ตอใหเรียนเรื-องภาษีไปก็ไมมีประโยชนอะไรเหมือนเดิม

ครับ ถาเราไมรูรายไดจริงๆ คาใชจายจริงๆ และจะไปวางแผน

ภาษีอะไรไดละครับ 

ดังนั้น อันดับแรกคือ อยาเพิ่งคิดเรื-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 เหมือนท่ีเราบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายสวน

ตวั 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 หรือสามารถลงรายการรายรบั

และรายจายโดยลงรายละเอียดรายการของรายรับ 

– รายจายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทําไดเชนกัน

 รายจายทีน่าํมาลงในรายงานเงนิสดรบั-จาย ตองเปน

รายจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการ

 สําหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจายนั้น สามารถนํามา

ลงเปนตนทุนของสินคาหรือคาใชจายไดทั้งจํานวน 

เนื-องจากผูประกอบการไมไดเปนผูประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

 หากมีการขายสินคา/ใหบริการ ซื้อสินคา และคาใช

จายอื-นๆ เปนเงนิเชื-อ ใหบนัทกึรายการในวนัท่ีไดรบั

ชําระหรือวันที่จายชําระคาสินคา/บริการนั้น โดย

อธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุ

5. ใหสรุปยอดรายรับและรายจายเปนรายเดือน เพื-อ

ใชเปนหลักฐานประกอบการยื-นแบบเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา



ตัวอยางการลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จาย
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การนํายอดรายรับ-รายจาย ไปยื-นแบบเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาผูประกอบการที่ยื-นแบบเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป (ภ.ง.ด.94) หรือภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาประจําป (ภ.ง.ด.90) สามารถนํารายรับ

จากรายงานเงนิสดรบั-จาย มาแสดงเปนยอดเงนิไดพงึ

ประเมินจากการประกอบกจิการ และสามารถนาํรายจาย

ตามรายงานมาหักเปนคาใชจายจริงได ทั้งนี้ รายจาย

ดงักลาวตองเปนรายจายทีเ่กีย่วของกับกิจการ และเปน

ไปตามเงื-อนไขที่กฎหมายกําหนดโดยปฏิบัติ เชนเดียว

กับบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัด

สําหรับการหักคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ผูประกอบการสามารถเลือกหักคาใช

จายเปนการเหมาไดตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว ใน

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการกําหนดคาใชจายที่ยอมใหหักจากเงินได

พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 แทนการหัก

คาใชจายจริงได

ทีมา : เว็บไซตกรมสรรพากร 
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ถามตอไปอีกวา แลวถาทําบัญชีรายรับ-รายจาย ตอง

เก็บหลักฐานไหม 

คําตอบคือ ตองเก็บ และ ควรเก็บ ครับ เพื-อประโยชน

ของเราตั้งแตเรื-องของการทําบัญชี มีหลักฐาน และเราจะได

เขาใจมากขึ้นสําหรับขอมูลการเงินของธุรกิจเราครับ 

และท่ีสาํคัญทีส่ดุสาํหรบัการทาํบญัชรีายรบั-รายจายคอื 

การแยกบัญชีธุรกิจออกมาจากบัญชีสวนตัว เพราะเราตอง

แยกใหชัดวา อะไรคือรายไดและรายจายของธุรกิจ ถาแยกไม

ได มีปญหาแน=นอนครับ เพราะสรรพากรอาจจะประเมินเงิน

ที่เขาในบัญชีเราเปนรายไดทั้งหมดไดครับ และยิ่งถาไมทํา

บัญชี และไมมีหลักฐานดวยแลว เราจะพิสูจนตัวเองไดยังไง 

จริงไหมครับ

สรุปอีกที กอนคํานวณภาษีตองรูอะไรบาง 

1. เริ่มตนจากการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

2. แยกบัญชีระหวางธุรกิจกับสวนตัว 

3. เช็กวาหลักฐานคาใชจายจริงที่เรามีคืออะไร 
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ทนีีเ้มื-อตดัสินใจจะทาํบญัชรีายรบั-รายจายแลว สิง่ทีเ่รา

ตองรูและแยกออกมาใหเขาใจคอื อะไรคอื “รายรบั” และ อะไร

คือ “รายจาย” บาง สําหรับการทําธุรกิจของเราครับ 

คําวา “รายรับ” นั้น ไมใชเรื-องยากครับ ขายอะไร หรือ

ใหบริการอะไรแลวไดเงินมา อันนั้นแหละคือรายรับของเรา

แตสําหรับ “รายจาย” น้ัน ใหลองคิดกอนวา มีอะไรบางที่

เกี่ยวของกับการขายสินคาหรือใหบริการของเราแบบตรงๆ

เนนๆ 

ตัวอยางเชน พี่หนอมทําธุรกิจขายครีมหนาเดง รายจาย

ที่เกี่ยวของกับครีมที่ขายไดนั้น ก็จะมี

 คาครีม 

 คาแพ็คเกจ 

 คาขนสงใหลูกคา 

 คาธรรมเนียมธนาคาร 

 คาของแถม ฯลฯ (เปนสิ่งที่เกี่ยวของตรงๆ) 

แตคากนิเทีย่วของพ่ีหนอมน้ันไมเก่ียวของเลยแมแตนอย 

(เปนรายจายสวนตัว) 
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รายจายที่เกี่ยวของนี้จะทําใหเราต้ังคําถามกับตัวเองได 

สองอยางครับ 

1. รูวาเรามีตนทุนอะไรบางที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

2. เราหาหลักฐานคาใชจายไดไหม 

เหตุผลของขอแรก รูวาเรามีตนทุนอะไรบางท่ีเกี่ยวกับ

ธุรกิจ เพราะวามันจะเกี่ยวกับการคํานวณกําไรของธุรกิจเรา 

สวนเหตุผลของขอที่สอง หาหลักฐานคาใชจายไดไหม มัน

จะทําใหเราคํานวณภาษีจากการทําธุรกิจขายของออนไลนได

งายขึ้น 

หลายคนเริ่มสงสัย อะไร ยังไง เอาแบบนี้ครับ เริ่มที่ขอ

แรกกอน ถาไมมหีลกัฐานคาใชจาย แตเราทาํบญัชรีายรบั-ราย

จายไว คาํถามท่ีผมอยากถามคอื แลวกาํไรธรุกจิยงัเทาเดมิไหม 
ตอบไดทันทีวา ก็ตองเทาเดิมสิ! เพราะวามันจายไปแลว และ

บันทึกบัญชีไวแลว แมวาจะหาหลักฐานไมไดก็ตาม 

แยกประเด็นใหดีนะครับ บัญชีรายรับ-รายจาย คือการ

จดบันทึกรายรับ-รายจาย คุณตองจดไวถาคุณอยากรูวาธุรกิจ

มีกําไรเทาไร แมวาจะไมมีหลักฐานก็ตาม

แตการเสียภาษีนั้น มันมีอะไรซับซอนกวานั้น ผมขอพัก

มนัไวกอน แลวจะใหคาํตอบในตอนสอนคํานวณภาษอีกีทีครบั



จดทะเบียนพาณิชย vs
จดทะเบียนภาษี คนละเรื;อง

ที่ ไมมีใครเคยบอก

เนื>องจากมหีลายคนเขาใจผิดวา จดทะเบียนพาณชิย

แลว คือการเสียภาษีถูกตองทันที ทั้งๆ ท่ีมันไม

เกี่ยวกันเลยครับผม 



24

“จดทะเบียนพาณิชย” กับ “การเสียภาษ”ี

จูนแปบ...ขอแยกเรื-องนี้กอน...

การจดทะเบียนพาณิชย คือการจดทะเบียนกับทางกรม

พัฒนาธุรกิจการคา เพื-อยืนยันวาธุรกิจเรามีตัวตน ถูกตอง

ตามกฎหมาย น=าเชื-อถอืได เปนการสรางความม่ันใจใหกบัผูซือ้

ซึ่งมีทั้งการจดทะเบียนพาณิชยธรรมดา (ออฟไลน) กับการ

จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ขายของออนไลน) 

ถาจดเรียบรอยแลว เราจะไดเครื-องหมายวาเราทําถูก

ตองตามกฎหมาย แตมันเปนกฎหมายของกระทรวงพาณิชย

เขานะ...

แตถาเรื-องของ ภาษี การจดทะเบียนพาณิชย ไมได

เกี่ยวกับการเสียภาษี เพราะจะจดหรือไมจด ถามีรายได เราก็

ตองเสียภาษีอยูดี เพราะภาษีไมไดสนใจความถูกตองของการ

จดทะเบียน สนใจแคยื-นภาษีถูกตองหรือเปลา 

แตสิ่งที่ตองจดจริงๆ ในเรื-องของภาษีคือ จดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)* ถามีรายไดที่ไมไดรับยกเวนภาษีมูลคา

เพิ่มเกิน 1.8 ลานบาทตอป (รายได แปลวายังไมหักคาใชจาย) 

* ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT คือภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินคา 

การใหบริการ และการนําเขาสินคา ปจจุบันจัดเก็บภาษีในอัตรา 7 เปอรเซ็นต

(รวมภาษีที่จัดเก็บใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น) และอัตรา 0 เปอรเซ็นตสําหรับ

การสงออก
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อีกเรื-องคือ ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ไมใชภาษีเงินได

นะจะ เสียแลว ก็ตองเสียภาษีเงินไดอยูดี มันคนละเรื-องกัน

อีกแลวครับผม

ดังนั้น ถาคุณขายของ ควรจดทะเบียนพาณิชย แต

ถาหากขายของแบบออนไลน มีระบบชําระเงินในเว็บไซต

(ไมใชขายผานเฟซบุก หรอือนิสตาแกรมที่ไมมรีะบบชาํระเงนิ) 

ควรจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวย ไมงั้นจะโดนปรับ 

2,000 บาท และวนัละ 100 บาทตอไปเรื-อยๆ ตรงน้ีเมื-อจดแลว 

ก็จะไดเครื-องหมายวาเราทําถูกตองตามกฎหมาย เราไดมีการ

จดทะเบียนเพื-อเพิ่มความน=าเชื-อถือใหกับทางลูกคา

แตเรื-องของภาษี ส่ิงที่ตองจดคือ ภาษีมูลคาเพิ่มเทานั้น 

ถามีรายไดเกิน 1.8 ลานบาทตอป (รายได แปลวายังไมหัก

คาใชจาย) สวนภาษีเงินไดนั้น ไมวาจะจดทะเบียนพาณิชย

หรือไม ก็ตองยื-นนะจะ

 

ภาษตีองยื-นหมด จดภาษมีลูคาเพิม่เมื-อรายได

เกิน 1.8 ลานบาท และตองไมพลาดอยาลืม

จดทะเบียนพาณิชยดวยนะครับผม 

สรุปอีกที
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เราตองจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไหม

แฟนเพจทานหนึ่งโพสตคอมเมนตถามในเพจ TAXBugnoms 

เรื-อง จดทะเบียนพาณชิย vs จดทะเบยีนภาษี เก่ียวกบัการขาย

ของผานเฟซบุก วาตองจดทะเบียนพาณชิยอเิล็กทรอนกิสไหม 

และไดคาํตอบไมตรงกันจากทางเจาหนาทีว่าตองจดหรอืเปลา

พีห่นอมเหน็วาประเดน็น้ีน=าสนใจด ีเพราะวาถามองจาก

ตวัคาํช้ีแจงเรื-องนี ้จะเหน็วาการจดทะเบยีนพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส

ตองมี “ระบบการชําระเงิน” ซึ่งถาตีความวาการรับชําระเงิน

ผานโอนเงินหรือกลองขอความนั้นเปนระบบ ก็ควรจะจดให

ถูกตอง

แตถามองมุมกลับกันวา ถาจดแลวตองมีการโชวเครื-อง

หมายเวอรฟิายดของทาง DBD* ก็ไมสามารถโชวได เพราะมนั

เปนสวนหนึ่งของเฟซบุก ไมสามารถประกาศศักดาไดเหมือน

เว็บไซตของเราเอง

* เครื-องหมายเวอริฟายดของทาง DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) เปนการให

เครื-องหมายรับรองการจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD 

Registered) เพื-อยืนยันการมีตัวตนของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ที่ไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว
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เมื-อปญหามาแบบนี้ พ่ีหนอมเลยโทร. ไปสอบถามให

เสียเลยครับ เพื-อจะไดขอมูลดีๆ มาสรุปกัน โดยโทร.ไปท่ี

กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เบอร 

02-547-5959-61

พี่หนอมอยากเลาใหฟงจา

ตอนแรกก็หวั่นใจวาจะรบกวนเวลา แตผลปรากฏวา

เจาหนาท่ีชวยตอบไดดมีากๆ เลยอยากจะมาเลาใหฟงครบั

ประเด็นแรก ขายของแบบไหนตองจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสบาง 

คําตอบคือ...ขายของผานเว็บที่มีระบบชําระเงินนั่นเองจา 

(จริงๆ รวมถึงการใหบริการดวยนะครับ ไมใชแคขายของ

อยางเดียว)

ดงันัน้ ขายของผานอินเทอรเนต็ท้ังหลาย ตองจดทะเบยีน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองดวยจา ถามีการรับชําระ

เงินผานแหลงนั้นๆ ไมวาจะเปนเว็บไซต เฟซบุก อินสตา

แกรม หรือที่สะดวกแบบไหนก็ตาม
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แคนั้นยังไมพอ เพราะวาการจดที่วานี้ตองจดทุกที่ที่มีนะ 

เชน เปดเวบ็กต็องจดเว็บ เปดแฟนเพจ กต็องจดแฟนเพจ 

เปดอนิสตาแกรม กต็องจดอนิสตาแกรม เปดที่ไหนใหม ก็

ตองจดที่นั่น ไมงั้นถือวามีความผิด ยกเวนกรณีที่ขายของ

ผานเฟซบุกสวนตวั ทางกรมช้ีแจงมาวากรณนีี้ไมตองจดจา 

แมวาจะมีระบบชําระเหมือนกัน

ดังนั้น การฟนธงวาขายผานโซเชียลตางๆ ที่บอกวาตอง

จดทันทีนั้น “ไมใชคําตอบท่ีถูกตอง” เพราะวาเราตองดู

กอนวา มีลักษณะทางการคาหรือเปลา เชน เปดแฟนเพจ 

หรืออินสตาแกรมไวขายของโดยตรง หรือเปนการขาย

แบบออมๆ ผานโปรไฟลตัวเอง อันนี้ตองเช็กใหดีจา

พี่หนอมเลยถามเจาหนาท่ีตอไปวา “อาว แบบน้ีถาไมจด

จะรูไหม”

เจาหนาที่บอกวา “ก็แลวแตวาเขตนั้นๆ พื้นที่นั้นๆ มีการ

ตรวจสอบอยางไร ถาตรวจเจอก็ผิดอะจา ปรับสองพัน 

และที่เหลือวันละรอยจนกวาจะถูกตองจา”

ประเด็นสาํคญัตองดตูรงนี้ใหชดักอนนะครบั และอกีอยาง 

กลุมที่มีการใหบริการผานแฟนเพจทั้งหลาย ถามีการขาย

สัมมนา ก็อาจจะตองจดดวยเชนกัน เพราะถือวาเปนการ

ใหบริการผานออนไลนอีกชองทางหนึ่งครับ 
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จะเหน็วาความจรงิมนัซบัซอนยิง่นัก เอาเปนวาใครมปีญหา 

ลองโทร. ไปท่ีกองพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสของกรมพฒันาธรุกิจ

การคา แลวกันนะครับ แตอยาไปรบกวนเขามาก เพราะเขา

บอกวาทุกวันมีแตคนโทร.เขามาถามเรื-องนี้ตลอด ฮาๆ 

เราควรจดทะเบียนพาณิชย 
หรือจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
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จากรูปเหลานี้ เปนขอมูลสรุปจากที่พี่หนอมติดตอไป

สอบถามเรื-องความแตกตางของการจดทะเบียนพาณิชยและ

จดทะเบยีนพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส วามนัแตกตางกนัแบบไหน

ยังไง ลองอานดูอีกทีนะครับ จะไดทําใหถูกตองครับผม



ขายของออนไลน
เสียภาษีอะไรบาง
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาคอื ภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากบคุคลธรรมดา 

ไดแก คนธรรมดาอยางเราๆ นีแ่หละครบั และกลุมบคุคลอยาง 

คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ที่มีรายได 

(เงนิได) จากการขายของออนไลน ตองนาํเงินไดจากในสวนนี้ไป

รวมกับเงินไดอื-นๆ (ถามี) เชน เงินเดือน หรือดอกเบี้ย เปนตน

โดยเมื-อเรามรีายไดจากการขายของออนไลน เรามีหนาที่

ตองยื-นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 (ภาษคีรึง่ป) 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 ถามรีายไดจากการขายสนิคาหรือใหบรกิาร 

ไมวาจะแหงหนใดกต็าม ตองนํารายไดจากการประกอบกจิการ

ในทกุๆ ที ่มารวมคาํนวณกาํไรสทุธ ิเพื-อเสยีภาษเีงนิไดนติบิคุคล

ตามเงื-อนไขที่ระบุไว ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี

แหงประมวลรัษฎากร หรือหมายความวา ถาเกิดประกอบ

กจิการแลวมขีาดทนุสทุธ ิก็ไมตองเสียภาษนีัน่เองครบั ซึง่ตาง

จากบุคคลธรรมดาบางกลุมทีต่องเสยีภาษ ีตอใหชวีติจรงิมเีงิน

ไมพอใชก็ตาม (ฮา… หรือเปลา)

โดยเมื-อนติบิคุคลมรีายไดจากการขายของออนไลนตอง

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

ครึง่ป) ภายใน 2 เดือน นับจากวนัสดุทายของ 6 เดือนแรกของ

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 มลูคาท่ีไดรบัจาก

การขายสินคาหรือใหบริการ

 ภาษซีือ้คอื ภาษีมลูคาเพิม่ทีผู่ประกอบการไดจาย

ใหกบัผูขายสนิคา หรอืผู ใหบรกิารทีเ่ปนผูประกอบ

การจดทะเบียน

 ภาษขีายคอื ภาษมีลูคาเพิม่ทีผู่ประกอบการเรยีก

เก็บจากผูซื้อสินคา เมื-อขายสินคาหรือใหบริการ



X
A

T




