


ภาษกีารคา้ระหวา่งประเทศ

❑ US Internet Sale Tax

❑ Australia GST

❑ NZ GST

❑ Norwegian VAT

❑ UK/EU VAT



ของทีส่ง่ออกจากประเทศไทย และมรีาคาขายตามเกณฑก์ฏหมาย
ประเทศปลายทางก าหนดวา่แพลตฟอรม์ตอ้งเป็นฝ่ายเก็บภาษี และ
น าสง่ภาครัฐ  ทางอเีบยจ์ะจัดเก็บภาษีจากผูซ้ ือ้และน าสง่ภาครัฐให ้
พรอ้มกบัแสดงเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของอเีบยอ์ยูใ่นทีอ่ยูจั่ดสง่
ของผูซ้ ือ้เสมอ 

ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศบนอเีบย์

หากออเดอรใ์ดไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีอ่เีบยจ์ะสามารถเก็บภาษีแทนได ้
ทางอเีบยก็์จะไมเ่ก็บภาษีและไมม่เีลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของอเีบย์
แสดงในทีอ่ยูจั่ดสง่ผูซ้ ือ้ ซึง่หมายความวา่ผูซ้ ือ้อาจจะตอ้งช าระคา่
ภาษีน าเขา้ หากศลุกากรของประเทศปลายทางประเมนิเรยีกเก็บ

อเีบยเ์ก็บให้ อเีบยไ์มไ่ดเ้ก็บ



US Internet Sale Tax
ภาษกีารซือ้ขายสนิคา้ออนไลนโ์ดยรฐับาลอเมรกิา
• ตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นตน้มา รัฐบาลทอ้งถิน่สหรัฐอเมรกิาประกาศเก็บภาษีการซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์

โดยทยอยมผีลบงัคบัใชบ้างรัฐ

• eBay ในฐานะแพลตฟอรม์ซือ้ขายออนไลน ์จะเริม่จดัเก็บภาษจีากผูซ้ือ้ โดยคดิจากทีอ่ยูจั่ดสง่ Ship-to 
Address ทีส่ง่ไปยังรัฐตา่งๆ ตามทีม่ปีระกาศ 

• eBay จะน าสง่ภาษีเหลา่นีสู้ภ่าครัฐ โดยผูข้ายไมต่อ้งท าอะไร

นโยบายฉบบัเต็ม+รายชือ่รัฐทีม่ี
การเก็บภาษี (ภาษาองักฤษ)
อา่นทีน่ี ่https://ebay.to/2ISkEix

https://ebay.to/2ISkEix


ส าหรับ Order ทีม่มีลูคา่ต า่กวา่ 
AUD 1,000 

รฐับาลออสเตรเลยีเรยีกเก็บ
ภาษนี าเขา้ 10%

eBay จดัเก็บภาษจีากผูซ้ือ้และน าสง่ภาษ ีAU GST 
ใหภ้าครฐัแทนผูข้าย

ผูซ้ือ้ภาครฐั AU GST AU GST 

Australian Goods and Service Tax: AU GST

สิง่ทีผู่ข้ายจะตอ้งท า

ระบหุมายเลขภาษีอากรของ eBay บนจา่หนา้ซอง / ฉลากพัสดทุีส่ง่ไป AU โดยระบขุอ้ความ

“eBay’s ABN # 64 652 016 681 Code: PAID” ดว้ยเสมอ



New Zealand Goods and Service Tax: NZ GST

ส าหรับ Order ทีม่มีลูคา่ต า่กวา่ 
NZD 1,000 

รฐับาลนวิซแีลนดเ์รยีกเก็บ
ภาษนี าเขา้ 15%

eBay จดัเก็บภาษจีากผูซ้ ือ้และน าสง่ภาษ ีNZ GST 
ใหภ้าครฐัแทนผูข้าย

ผูซ้ือ้ภาครฐั NZ GST NZ GST 

สิง่ทีผู่ข้ายจะตอ้งท า

ระบหุมายเลขภาษีอากรของ eBay บนจา่หนา้ซอง / ฉลากพัสดทุีส่ง่ไป NZ โดยระบขุอ้ความ

“eBay's IRD # 126-101-678 Code: PAID” ดว้ยเสมอ



UK VAT

การจดัสง่สนิคา้ไปยงัลกูคา้ทีม่ที ีอ่ยูใ่น UK

ออเดอรท์ีล่กูคา้มทีีอ่ยูใ่น UK มาซือ้ และราคาสนิคา้เขา้เกณฑ์ eBay
เก็บ VAT และน าสง่รัฐใหผู้ข้าย ตรวจสอบวา่ตอ้งมเีลขประจ าตวัผูเ้สยี
ภาษีของ eBay แจง้ใหผู้ข้นสง่ทราบ และแปะบนฉลากดว้ย

ตรวจสอบ Tasks ใน Seller Hub ระบบอาจใหใ้ส่ % VAT ในบาง
Listingsทีล่งขายใน eBay.CO.UK โดยแนะน าใหใ้ส่ “0” ศนูย์

สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งท า

“GB 365 6085 76 Code:Paid” 



การจดัสง่สนิคา้ไปยงัลกูคา้ทีม่ที ีอ่ยูใ่น EU

เมือ่มลีกูคา้มทีีอ่ยูใ่น EU มาซือ้ และราคาสนิคา้เขา้เกณฑ์ eBay เก็บ
VAT และน าสง่รัฐใหผู้ข้าย ตรวจสอบวา่ตอ้งมเีลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี
eBay แจง้ใหผู้ข้นสง่ทราบ และแปะบนฉลากดว้ย

ตรวจสอบ Tasks ใน Seller Hub ระบบอาจใหใ้ส่ % VAT ในบาง
Listings ทีล่งขายใน eBay ยโุรป แนะน าใหใ้ส่ “0” ศนูย์

สิง่ทีผู่ข้ายควรท า

EU VAT

“VAT Paid : IOSS - IM2760000742”



รฐับาลนอรเ์วยป์ระกาศเก็บภาษ ีVAT สนิคา้น าเขา้ประเทศทีม่มีลูคา่ต า่

• ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ประเทศนอรเ์วยจ์ะเริม่บงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการจัดเก็บ
ภาษีมลูคา่เพิม่ (VAT) ส าหรับสนิคา้น าเขา้ – จัดสง่สูป่ลายทางในประเทศนอรเ์วย ์

• โดยจะเริม่บงัคบัเรยีกเก็บภาษีน าเขา้ 25% กบัผูซ้ ือ้ ส าหรับออเดอรท์ีม่มีลูคา่ต า่กวา่ NOK 3,000 
(สามพันโครนนอรเ์วย)์ 

• ลกัษณะการจัดเก็บภาษี: eBay ท าหนา้ทีจ่ดัเก็บจากผูซ้ือ้และน าสง่ภาษใีหภ้าครฐัแทนผูข้าย 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายเพิม่เตมิ 
(ภาษาองักฤษ)
อา่นทีน่ี ่https://ebay.to/39W8YXZ

สิง่ทีผู่ข้ายจะตอ้งท า

ระบหุมายเลขภาษีอากรของ 
eBay บนจา่หนา้ซอง / ฉลาก
พัสดทุีส่ง่ไปนอรเ์วย์

“VOEC NO:2024926 Code: Paid”

https://ebay.to/39W8YXZ



