
คู่มือภาษีคู่มือภาษี

+

บุคคลธรรมดา
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  กรมสรรพากร

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
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+

+

+

+

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของการขายสินค้า

หรือให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) 

ผู้ประกอบการต้องน ารายได้จากการประกอบธุรกิจ

ดังกล่าว มารวมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ 

เช่นเดียวกับการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีหน้าร้าน

ทั่วไป 

และหากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ

เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
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เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

การจัดท ารายงานเงินสดรับ-จ่าย
และการเก็บเอกสาร/หลกัฐาน

รายได้-รายจา่ย

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

และการค านวณภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม*

*กรณีมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ
เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

สิ่งที่ผู ้ประกอบการ E-Commerce ซึ่งประกอบ

กิจการในนามบุคคลธรรมดา (ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)

ต้องรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมี 4 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

เรื่องควรรู้ส าหรับผู้ประกอบการ
E-Commerce
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ผู้มีเงินได้ต้องมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
เพื่อใช้ในการปฏบิตัิหน้าที่ทางภาษีโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ไม่ต้องขอ
มีเลขฯ

บุคคลธรรมดาไทย 

ยื่นค าร้อง
ขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

บุคคลธรรมดา
ต่างด้าว 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ยื่นค าร้อง
ขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

ล.ป.10.1

ล.ป.10.2

สรรพากรพืน้ที่
หรือสรรพากรพื้นทีส่าขา

RD

ขอมีเลขฯ

เลขประจ าตัวประชาชน = เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

กรมสรรพากร
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ผู ้ประกอบการที ่ประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดา
ต้องจัดท ารายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจ าวัน (รายงานเงินสด
รับ-จ่าย) โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบฟอร์มด้านล่าง และเก็บ
รายงานฯ พร้อมเอกสาร/หลักฐานรายได้-รายจ่ายไว้ประกอบ
การยื่นภาษี

การจัดท ารายงานเงินสดรับ-จ่าย
และการเก็บเอกสาร/หลักฐานรายได-้รายจา่ย
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ใบเสร็จรับเงิน

ใบส าคัญรับเงิน

ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน

ใบก ากับภาษี บิลเงินสด

ส าเนาบัตร ปชช.

เขียนด้วยลายมือหรือ

เอกสารประกอบการลงรายงาน
ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี*

พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์/
พิมพ์จากโรงพมิพ์

*ร ายจ่ ายทางภาษีต้ อง เป็ นรายจ่ ายที่ เ กี่ ย ว ข้องกั บกิ จการ



กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  กรมสรรพากร

1 ….

2 ….

รายได้จากการขายสินค้าออนไลน์เป็นเงินได้
ประเภทที่ 8 ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบปีละ 2 ครั้ง
ดังนี้

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
และการค านวณภาษี

หรือ
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ค านวณภาษี 2 วิธีเปรียบเทียบกันแล้วเสียตามวิธีที่ค านวณได้
มากกว่า

ค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ

จ านวนภาษี = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิ   = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

วิธีที่ 1

จ านวนภาษี** = เงินได้พึงประเมิน x 0.5% 

ค านวณภาษีจากเงินได้พึงประเมิน*วิธีที่ 2

การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

* เงินได้ประเภทที่ 2 - 8 ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป
** กรณีค านวณภาษีตามวธิีที ่2 แล้วไม่เกิน 5,000 บาท 

จะได้รับยกเวน้ภาษีจากการค านวณตามวธิีที่ 2
(แต่ยังต้องเสียภาษีตามวิธทีี่ 1)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ภ.ง.ด.90มกราคม - มีนาคม 
(ของปีถัดจากปีที่มีเงินได)้

ก าหนดยื่นแบบ

ภ.ง.ด.94กรกฎาคม - กันยายน 
(ของปีที่ได้รับเงินได้)

ก าหนดยื่นแบบ

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  กรมสรรพากร

ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

…
.

ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.94 ได้ที่

ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ทาง www.rd.go.th ก็ได้



ภ.ง.ด.94      8 ตุลาคม

ภ.ง.ด.90     8 เมษายน
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หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.94 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ทาง www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื ่นแบบ 

(และช าระภาษี) ออกไปอีก 8 วัน                                     

ก าหนดเวลายื่ นแบบฯราย ได้ปร ะ เภทที่  1 -8

ราย ได้ปร ะ เภทที่  5 -8ภ.ง.ด.94 ก าหนดเวลายื่ นแบบฯ

มิ .ย. ธ.ค.ก.ย.ก.ค.เม.ย. พ.ค. ส.ค. พ.ย.ต.ค.ม.ค. มี .ค.ก.พ.

ภ.ง.ด.90

1

2

ม.ค. มี .ค.ก.พ.

ก าหนดยื่นแบบสรุป

ยื่นผ่าน www.rd.go.th
ขยาย 8 วัน

ยื่นผ่าน www.rd.go.th
ขยาย 8 วัน

www.rd.go.th

RD
E-Filing

ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
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หากผู ้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

4

ซื้อ

รับใบก ากับ
ภาษีซื้อ

จัดท ารายงาน
 ภาษีขาย
 ภาษีซื้อ
 สินค้าและวัตถุดิบ

ยื่นแบบ ภ.พ.30
(ภาษีขาย - ภาษีซื้อ)

ภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป

ภาษีซื้อ
ที่ เกี่ยวข้อง
กับกิจการ

ออกใบก ากับ
ภาษีขาย

ผู้ขาย/ให้บริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ

ขาย 2 ส่งมอบ
จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
ต้องจด

VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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หากผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รายรับเกิน

ส านักงานสรรพากรพื้นที่หรือพื้นที่สาขา
ที่สถานประกอบการตัง้อยู่ (แล้วแต่กรณี)

หรือ ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษมีลูค่าเพิ่มไดท้ี่

RD

ส านักงานสรรพากรพื้นที่/ 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

1. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จัดท า

ใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษี ส าหรับการขายสินค้า

หรือการให้บริการทุกครั้ง แล้วส่งมอบต้นฉบับใบก ากับภาษี

แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเก็บรักษาส าเนาใบก ากับ

ภาษี ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กรณีเลิกประกอบกิจการผู้ประกอบการฯ ต้องเก็บรกัษาเอกสารไว้
ต่ออีก 2 ปี นับจากวันเลิกประกอบกจิการ 

ทางเลือกในการจัดท าใบก ากับภาษี

ใบก ำกบัภำษแีบบเต็มรปู 

ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

หรอื

หรอื

หรอื

ตอ้งขออนมุติั

ตอ้งขออนมุติั

ขอ้ควรระวงั

กำรประกอบกิจกำรขำยสินคำ้ในลกัษณะขำยปลีก

หรือกำรใหบ้ริกำรในลกัษณะบริกำรรำยยอ่ยแก่บคุคลจ ำนวนมำก

จึงจะมีสิทธิออกใบก ำกับภำษีอยำ่งยอ่ได ้

2. จัดท าใบก ากับภาษี
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รายงานภาษีซื้อ ให้จัดท าและลงรายการภายใน 3 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับใบก ากับภาษี

รายงานภาษีขาย ให้จัดท าและลงรายการภายใน 3 วันท าการ
นับแต่วันทีร่ะบุไว้ในใบก ากับภาษี

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้จัดท าและลงรายการ

ภายใน 3 วันท าการ นบัแตว่นัที่ไดม้ำหรือจ ำหนำ่ยออกไป 

3. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ภ.พ.30

เช่น 
• ประเภทของการประกอบกิจการ 
• ประเภทสินค้าหรือบริการ 
• ชื่อสถานประกอบการ 
• ฯลฯ

ให้ยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ (ภ.พ.09) 

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มกีารเปลีย่นแปลง (แล้วแตก่รณี)

ยื่น ภ.พ.09

เปลี่ยนแปลง

ค าเตือน

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

เป็นประจ าทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ณ ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่

หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (www.rd.go.th)
ได้รับการขยายเวลายื่นแบบ 8 วัน

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษมีลูคา่เพิ่มไว้
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม


