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	 การประกอบธุุรกิจในปัจจุบันช่่องทางในการขายสิินค้้าท่�เป็นท่�นิยมกันเป็นอย่างมาก 
ได้้แก่	 การขายสิินค้้าออนไลน์	 ซ่ึ่�งรูปแบบในการขายสิินค้้าม่ทั�งรูปแบบท่�ขายโด้ยช่่องทาง
แพลตฟอร์ม	(Platfrom)	ของเจ้าของสิินค้้าเอง	และขายผ่่าน	Platfrom	ซ่ึ่�งเจ้าของ	Platfrom 
ได้้สิร้างข่�นมา	เพ่�อให้้ผู้่ประกอบการรา้นค้้านำาสิินค้้าของตนเองมาวางขายใน	Platfrom	ของตนเอง 
โด้ยเจ้าของ	Platfrom	จะเก็บค่้าธุรรมเน่ยมห้ร่อค่้าบริการจากเจ้าของสิินค้้า	ตามอัตราและ 
จำานวนท่�ตกลงกัน	 โด้ยผู้่ซ่ึ่�อสิินค้้าสิามารถค้้นห้าสิินค้้าท่�ต้องการซ่ึ่�อและทำาการซ่ึ่�อสิินค้้า 
ผ่่าน	Platfrom	นั�น	และ	Platfrom	ส่ิงค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อให้้เจ้าของสิินค้้าส่ิงสิินค้้าให้้ลูกค้้า	ห้ร่อบางกรณ่ี
เจ้าของสิินค้้า	ได้้ส่ิงสิินค้้าไปเกบ็ไว้ท่�	Platfrom	อยู่ก่อนแล้วและ	Platfrom	ได้้ส่ิงสิินค้้าให้้ลูกค้้าเอง 
และภายห้ลังจากนั�น	Platfrom	จะได้้โอนเงินค่้าสิินค้้าให้้เจ้าของสิินค้้า	โด้ยได้้หั้กค่้าธุรรมเน่ยม
ห้ร่อค่้าบริการออกจากเงินค่้าสิินค้้าท่�โอนให้้เจ้าของสิินค้้า	การขายสิินค้้าผ่่าน	Platfrom	ดั้งกล่าว 
ถ้า	Platfrom	เป็นตัวกลางท่�รับค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อจากลูกค้้าและรบัเงินโอนจากลกูค้้าเข้าบัญช่่ของ	Platfrom
เพ่�อส่ิงค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อไปยังเจ้าของสิินค้้าและถ่อเงินแทนลูกค้้าแล้วโอนเข้าบัญช่่ของเจ้าของสิินค้้า 
ภายห้ลัง	จะม่ภาระภาษ่ีท่�เก่�ยวข้องอย่างใด้อาจพิจารณีาได้้	ดั้งน่�

	 ภาระภาษีีเงิินได้้สำำาหรับการขายสิำนค้้าดั้งิกล่่าว	ให้พิิจารณา 
เจ้าของิสำินค้้าเป็็นใค้ร	 ถ้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าก็จะเสำียภาษีีเงิินได้้ 
บุค้ค้ล่ธรรมด้า	 โด้ยเงิินได้้จากการขายสิำนค้้านั�นเป็็นเงิินได้้ 
ตามมาตรา	40(8)	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	เม่�อเจ้าของิสิำนค้้าได้้รับเงิิน 
โอนเข้าบัญชีีจากการที่ี�	Platfrom	ได้้โอนมาใหใ้นปี็ใด้จะตอ้งิถ่้อเป็็น 
เงิินได้้ที่ี� ต้องิเสำียภาษีีในป็ีนั�น	 โด้ยเงิินได้้ที่ี� ต้องินำามาเสำียภาษีี 
ต้องิเป็็นจำานวนเงิินได้้ทีี่�ได้้รับจากการขายสิำนค้้าก่อนหักค่้าธรรมเนียม 
หร่อค่้าบริการทีี่�	 Platfrom	 ได้้หักไว้	 (ส่ำวนการหักค่้าใช้ีจ่าย 
ของิเจ้าของิสิำนค้้า	ถ้้าเป็็นกรณีทีี่�เป็็นการซ่ื้�อสิำนค้้าแล้่วมาขายต่อมีสิำที่ธิ 
หักค่้าใช้ีจ่ายตามค้วามจำาเป็็นแล่ะสำมค้วรได้้	หร่อเล่่อกหักค่้าใช้ีจ่าย 
เหมาในอัตราร้อยล่ะ	60	ก็ได้้)	แต่ถ้้าเจ้าของิสิำนค้้าเป็็นบริษัีที่หร่อ 
ห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่	เจ้าของิสิำนค้้าจะต้องินำารายได้้จากการขาย 
สิำนค้้านั�นมารวมค้ำานวณกำาไรสุำที่ธิเพ่ิ�อเสีำยภาษีีเงิินได้้นิติบุค้ค้ล่ 
ในรอบระยะเวล่าบัญชีีทีี่�เกิด้รายได้้ตามเกณฑ์์สิำที่ธิ�ตามมาตรา	65	
แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร

 ภาษีีเงิินได้้ 

ขายสิินค้้าออนไลน์

ด้ีอย่างิไร

โดย นายชุุมพร เสนไสย
ท่ี่�ปรึึกษาคณะกรึรึมการึวิิชาช่พบััญช่ด้้านการึบััญช่ภาษ่อากรึ



	 การจ่ายเงิินค่้าสิำนค้้า	ตามกฎหมายไม่ได้้กำาหนด้ให้ผู้้้จ่ายเงิินมีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย 
(ยกเว้นการซ่ื้�อขายสิำนค้้าพ่ิชีไร่บางิกรณีทีี่�กฎหมายกำาหนด้ให้หักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายแล่ะกรณีการขายสิำนค้้า 
ให้ราชีการซ่ื้�งิต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ		1	ตามมาตรา	50(4)		แล่ะมาตรา		69		ที่วิ	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร) 
ดั้งินั�น	 การขายสิำนค้้าออนไล่น์	 ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจ่งิไม่มีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่ายไม่ว่าผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้า 
จะเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าหร่อบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่	แต่อย่างิไรก็ตามการขายสิำนค้้าออนไล่น์
จะมีป็ระเด็้น	 เม่�อมีการเรียกเก็บเงิินค่้าสิำนค้้าจากล้่กค้้าซ่ื้�งิอาจจะมีการเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิสิำนค้้า	 
ซ่ื้�งิการจ่ายค่้าขนส่ำงินั�นมีกฎหมายกำาหนด้ให้ผู้้้จ่ายทีี่�เป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�น 
ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	1	ตามข้อ	12/4	ของิค้ำาสัำ�งิกรมสำรรพิากรที่ี�	ที่.ป็.4/2528ฯ	 
(แต่ถ้้าผู้้้จ่ายเงิินเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้า	การจ่ายค่้าขนส่ำงิไม่ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย	 เน่�องิจากกฎหมาย 
ไม่ได้้กำาหนด้ให้ต้องิมีการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย)	แต่สำำาหรับการขายสิำนค้้าทีี่�มีการขนส่ำงิให้แก่ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าด้้วย 
ถ้้าผู้้้ขายสิำนค้้าไม่ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติธุระ	ซ่ื้�งิโด้ยทัี่�วไป็แล้่วผู้้้ขายสิำนค้้าก็มักจะไม่ป็ระกอบ 
กิจการขนส่ำงิ		ค่้าขนส่ำงิทีี่�มีการเรียกเก็บจากผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจ่งิถ่้อเป็็นส่ำวนหน่�งิของิค่้าสิำนค้้าซ่ื้�งิไม่อย้ใ่นบังิคั้บ 
ทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	แต่อย่างิใด้

	 ปั็ญหาในการหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย	 สำำาหรับการขายสิำนค้้าออนไล่น์ผู่้าน	 Platfrom 
ถ้้าจะมีป็ัญหาจะไม่ใช่ีป็ัญหาระหว่างิผู้้้ขายสิำนค้้า	 (ร้านค้้า)	 กับผู้้้ซื้่�อสิำนค้้า	แต่จะเป็็นปั็ญหา 
ระหว่างิเจ้าของิสำินค้้า	 (ร้านค้้า)	 ทีี่�เป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�น 
ทีี่�นำาสิำนค้้าไป็ขายผู่้าน	 Platfrom	 กับ	 Platfrom	 (ถ้้าเจ้าของิร้านค้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้า 
กฎหมายไมได้้กำาหนด้ให้การจ่ายเงิินค้้าบริการหร่อค่้าธรรมเนียมทีี่�บุค้ค้ล่ธรรมด้าจ่ายจะต้องิ 
หักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	จ่งิไม่มีปั็ญหา)	เพิราะการจ่ายเงิินค่้าธรรมเนียม	หร่อค่้าบริการทีี่�เจ้าของิสิำนค้้า 
ดั้งิกล่่าว	 (ร้านค้้า)	 จะต้องิจ่ายให้	 Platfrom	จะต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	3 
(Platfrom	เป็็นบริษัีที่ฯ	ไที่ย)		ผู้้้จ่ายเงิินนั�นจะที่ำาการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายอย่างิใด้	ในเม่�อในขณะทีี่� 
Platfrom	โอนงิินให้เจ้าของิสิำนค้้าได้้โอนเงิินหลั่งิจากหักค่้าธรรมเนียมแล่ะค่้าบริการไป็แล้่ว 
โด้ยเจ้าของิสำนิค้้าดั้งิกล่่าวไมไ่ด้้จ่ายเงิินออกจากตนเองิ	ซื้่�งิการที่ี�	Platfrom	ได้้หักเงิินค้า่ธรรมเนยีม 
แล่ะค้่าบริการจากค้่าสิำนค้้าทีี่�ต้องิโอนให้เจ้าของิสิำนค้้านั�น	 ก็ถ่้อได้้ว่าเจ้าของิสิำนค้้าได้้จ่ายเงิิน 
ค่้าธรรมเนียมแล่ะค่้าบริการให้	Platfrom	ดั้งินั�น	ณ	วันดั้งิกล่่าว	เจ้าของิสิำนค้้าดั้งิกล่่าวจะต้องิ 
ที่ำาการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	แต่ในที่างิป็ฏิิบัติจะหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายได้้อย่างิใด้	ในเม่�อเงิินค่้าธรรมเนียม
แล่ะค่้าบริการไม่ได้้โอนจากเจ้าของิสิำนค้้า	(ร้านค้้า)	แล่ะ	Platfrom	ก็ไม่ได้้โอนภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่าย 
มาให้	Platfrom	 เพ่ิ�อนำาส่ำงิภาษีีให้กรมสำรรพิากร	 ดั้งินั�น	 เจ้าของิสิำนค้้าจ่งิมีหน้าทีี่�ต้องินำาส่ำงิ 
ภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่ายให้กรมสำรรพิากรภายในวันทีี่�	7	ของิเด่้อนถั้ด้ไป็	ปั็ญหาก็ค่้อ	ภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่าย 
ทีี่�ต้องินำาส่ำงิดั้งิกล่่าว	 เจ้าของิสิำนค้้าจะนำาเงิินใค้รไป็นำาส่ำงิภาษีีให้กรมสำรรพิากร	 ก็มีที่างิเล่่อกอย้ ่
2	ที่างิค่้อ	ที่างิทีี่�หน่�งิ	 นำาเงิินของิตนเองิไป็นำาส่ำงิเท่ี่าจำานวนภาษีีทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย 
เพ่ิ�อให้ตนเองิพิ้นค้วามรับผิู้ด้	ที่างิทีี่�สำองิ	ไป็เรียกร้องิเงิินภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่ายจาก	Platfrom	แล่ะ 
ออกหนังิส่ำอรับรองิการหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย	 ให้	Platfrom	นำาไป็ใช้ีเป็็นเค้รดิ้ตภาษีีในการย่�น 
แบบ	ภ.งิ.ด้.50	เม่�อสิำ�นรอบระยะเวล่าบัญชีี	ซ่ื้�งิที่างิเล่่อกทีี่�สำองิน่าจะเป็็นที่างิเล่่อกทีี่�ยติุธรรมสำำาหรับ
ทัี่�งิสำองิฝ่่าย	ดั้งินั�น	Platfrom	ค้วรจะวางิแผู้นเกี�ยวกับภาษีีทีี่�ต้องิถ้้กเจ้าของิสิำนค้้าหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย 
แล่ะนำาส่ำงิ	เพ่ิ�อมิให้เจ้าของิสิำนค้้ามีปั็ญหาในการนำาส่ำงิภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่าย	ไม่ถ้้กต้องิ	แล่ะที่างิเล่่อกหน่�งิ 
ทีี่�	Platfrom	สำามารถ้แก้ไขปั็ญหาดั้งิกล่่าวโด้ยไม่เด่้อด้ร้อนกับเจ้าของิสิำนค้้า	 ก็ค่้อ	อาจที่ำาเร่�องิ 
ให้เจ้าของิสิำนค้้าตั�งิ	Platfrom	เป็็นตัวแที่นในการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	ย่�นรายการแล่ะนำาส่ำงิภาษีี	
โด้ยอาจจะที่ำาเร่�องิต่อกรมสำรรพิากรเพ่ิ�อให้การจัด้ที่ำาตามวิธีนี�	สำามารถ้ทีี่�จะให้เอกสำารในการย่�น 
รายการแที่นเจ้าของิสิำนค้้า	เป็็นหลั่กฐานในการเค้รดิ้ตภาษีีแที่นหนังิส่ำอรับรองิการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จา่ย

 ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่ี�จ่่าย



	 ร้านค้้าที่ี�มีรายรับจากการขายสิำนค้้าแล่ะการใหบ้ริการเกนิ	1,800,000	บาที่ตอ่ปี็	จะตอ้งิเสีำยภาษีี 
ม้ล่ค่้าเพิิ�ม	 เม่�อร้านค้้าได้้จด้ที่ะเบียนภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มตามกฎหมายแล่้วย่อมเป็็นผู้้้ป็ระกอบการจด้ที่ะเบียน 
ภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	โด้ยมีสิำที่ธิออกใบกำากับภาษีีได้้ตามกฎหมาย	(ถ้้ายังิไม่ได้้จด้ที่ะเบียนภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มจะไม่มี 
สิำที่ธิออกใบกำากับภาษีี	แต่จะต้องิเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มสำำาหรับรายรับส่ำวนทีี่�เกิน	1,800,000	บาที่ต่อปี็ 
พิร้อมเบี�ยป็รับแล่ะเงิินเพิิ�มตามกฎหมาย)	สำำาหรับ	Platfrom	ทีี่�ให้ร้านค้้านำาสิำนค้้ามาวางิขายบน	Platfrom 
ของิตนเองิ	 เม่�อได้้รับค่้าธรรมเนียมหร่อค่้าบริการจากร้านค้้าจะต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มแล่ะต้องิออก 
ใบกำากับภาษีีให้ร้านค้้าก็มีป็ระเด็้นว่าจะออกใบกำากับภาษีีอยา่งิย่อได้้หร่อไม่	เห็นว่า	Platfrom	ได้้ให้บริการ 
แก่ร้านค้้าทีี่�ที่ำาสัำญญากับ	Platfrom	เพ่ิ�อนำาสิำนค้้ามาวางิขาย	การให้บริการของิ	Platfrom	เป็็นการให้
บริการเฉพิาะบุค้ค้ล่ที่ี�นำาสิำนค้้ามาวางิขายบน	Platfrom	ไม่ใช่ีการให้บริการรายย่อยแก่บุค้ค้ล่จำานวนมาก 
ทีี่�จะมีสิำที่ธิออกใบกำากับภาษีีอย่างิย่อได้้ตามป็ระกาศอธิบดี้กรมสำรรพิากร	 เกี�ยวกับภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
(ฉบับทีี่�	32)ฯ	ดั้งินั�นจ่งิต้องิออกใบกำากับภาษีีแบบเต็มร้ป็

	 ในส่ำวนของิการเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มสำำาหรับการขายสิำนค้้าออนไล่น์จะเสำียอย่างิใด้นั�น	ค้วรพิิจารณาจากจุด้ทีี่�ว่า	การเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
สำำาหรับการขายสิำนค้้าเกิด้ข่�นเม่�อค้วามรับผิู้ด้ในการเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มเกิด้ข่�น	 ตามมาตรา	 78(1)	 แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	 กล่่าวค่้อ 
เม่�อส่ำงิมอบสำินค้้า	เว้นแต่เม่�อออกใบกำากับภาษีี	หร่อได้้รับชีำาระค้่าสิำนค้้าก่อนส่ำงิมอบสิำนค้้า	ค้วามรับผิู้ด้จะเกิด้ข่�นตามสำ่วนของิการกระที่ำานั�น	ๆ	 
ดั้งินั�น	การขายสิำนค้้าโด้ยผู่้าน	Platfrom	จ่งิค้วรพิิจารณาได้้	2	กรณี	ค่้อ

	 โด้ยจะส่่งมอบัส่ินค้าให้้ลููกค้าเม่�อลููกค้าได้้ซ่ื้�อสิ่นค้าผ่่าน	Platfrom	แลูะได้้รัึบัแจ้ง 
จาก	Platfrom	ให้้เจ้าของสิ่นค้าส่่งสิ่นค้าให้้ลููกค้า	ทัี่�งน่�	ห้ากลููกค้าได้้ซ่ื้�อสิ่นค้าผ่่าน	Platfrom	
แลูะได้้โอนเงินค่าสิ่นค้าผ่่าน	Platfrom	แลูะห้าก	Platfrom	 เป็นผู้่รัึบัเงินโอนจากลููกค้า 
เพ่�อชำารึะค่าสิ่นค้าให้้เจ้าของสิ่นค้า	 (ร้ึานค้า)	แที่นลููกค้า	โด้ย	Platfrom	จะโอนเงินค่าสิ่นค้า 
ให้้เจ้าของสิ่นค้า	(ร้ึานค้า)	 เม่�อเจ้าของสิ่นค้า	(ร้ึานค้า)	ได้้ส่่งสิ่นค้าให้้ลููกค้าแลู้วิ	ในกรึณ่เช่นน่�	
เจ้าของสิ่นค้า	 (ร้ึานค้า)	 ก็จะเส่่ยภาษ่มูลูค่าเพิ�มเม่�อส่่งมอบัสิ่นค้าให้้ลููกค้า	 (ออกใบักำากับัภาษ่ 
ให้้ลููกค้า)

	 เม่�อล้่กค้้าซ่ื้�อสิำนค้้าผู่้าน	 Platfrom	 ก็ให้	 Platfrom	 เป็็นผู้้้ส่ำงิสิำนค้้าให้ล้่กค้้า 
ถ้้าหากที่ำาเช่ีนนี�	การทีี่�เจ้าของิสิำนค้้าได้้ส่ำงิมอบสิำนค้้าให้	Platfrom	ดั้งิกล่่าว	ถ่้อเป็็นการขายสิำนค้้า 
ทัี่นทีี่ตามมาตรา	 77/1(8)(ข)	 แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	 เจ้าของิสิำนค้้าทีี่�นำาสิำนค้้าไป็ขาย 
โด้ยผู่้าน	 Platfrom	 จะต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มทัี่นทีี่เม่�อส่ำงิมอบสิำนค้้าให้	 Platfrom 
ตามจำานวนสิำนค้้าทีี่�ส่ำงิมอบให้	Platfrom	(ออกใบกำากับภาษีีให้	Platfrom)

 กรณีเจ่้าของิสิินค้้า (ร้านค้้า) เลือกที่ี�จ่ะสิ่งิมอบสิินค้้าใหั้ลูกค้้าเองิ 

 กรณีที่ี�เจ่้าของิสิินค้้าได้้นำาสิินค้้าไปไว้้กับแพลตฟอร์ม

 ภาษีีมูลค้่าเพิ�ม



	 ปั็ญหาการขายสิำนค้้าออนไล่น์	จะมีปั็ญหาเกี�ยวกับภาษีีอีกป็ระเด็้นหน่�งิก็ค่้อ	 
การเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิจากผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้า	 (กล่่าวค่้อค่้าขนส่ำงิทีี่�เรียกเก็บจากล้่กค้้านั�น 
จะต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค้่าเพิิ�มหร่อไม่)	 เนี�องิจากตามมาตรา	81(1)(ณ)	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	
ได้้กำาหนด้ว่า	การให้บริการขนส่ำงิในราชีอาณาจักรได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	 ดั้งินั�น 
ถ้้าผู้้้ให้บริการขนสำ่งิเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิจากล้่กค้้าผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจะไม่มีภาระภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
นั�นเองิ	(ออกใบเสำร็จรับเงิินให้ผู้้้ซ่ื้�อในช่ี�อผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าโด้ยตรงิ)

												ตัวอย่างิ	ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าสัำ�งิซ่ื้�อสิำนค้้าจากร้านค้้าผู่้าน	Platfrom	โด้ยผู้้้ซ่ื้�อจะต้องิจ่ายค่้าสิำนค้้าจำานวน	2,000	บาที่	ค่้าขนส่ำงิ	100	บาที่ 
แล่ะล้่กค้้า	 (ผู้้้ซ่ื้�อ)	 จ่ายค่้าสิำนค้้าแล่ะค่้าขนส่ำงิผู่้าน	Platfrom	โด้ย	Platfrom	จะโอนค่้าสิำนค้้าให้ผู้้้ขายสิำนค้้า	แล่ะค่้าขนส่ำงิให้บริษัีที่ขนส่ำงิ	 
โด้ยร้านค้้าออกใบกำากับภาษีีให้ล้่กค้้า	จากฐานภาษีี	2,000	บาที่		แล่ะบริษัีที่ขนส่ำงิออกใบเสำร็จรับเงิินให้ผู้้้ซ่ื้�อ	กรณีเช่ีนนี�ค่้าขนส่ำงิทีี่�บริษัีที่ขนส่ำงิ 
ได้้รับจากผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าย่อมได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	สำำาหรับผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าถ้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าก็ไม่มีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	แต่อย่างิใด้ 
แต่ถ้้าเป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�น	 ก็มีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	1	 ถ้้ามีการจ่ายค่้าขนส่ำงิ 
ตั�งิแต่	1,000	บาที่

	 อย่างิไรก็ตาม	ถ้้าร้านค้้าขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
ห ร่อขาย สิำน ค้้ า ผู่้ าน 	 P la t f rom	 โด้ย ร้ าน ค้้ า 
เป็็นผู้้้ส่ำงิสิำนค้้าให้ล้่กค้้า	แล่ะเรียกเก็บค่้าสิำนค้้าจากผู้้้ซ่ื้�อ 
พิร้อมกับเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิสิำนค้้า	 กรณีดั้งิกล่่าว 
ถ้้าจะพิิจารณาเฉพิาะป็ระเด้็นของิการยกเว้น 
ภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มสำำาหรับการขนส่ำงินั�น	จะเป็็นการยกเว้น 
ให้สำำาหรับการให้บริการขนส่ำงิทีี่�ไม่มีการขายสิำนค้้า	
หร่อการให้บริการอ่�นร่วมด้้วย	หร่อถ้้ามีการขายสิำนค้้า
หร่อบริการอ่�นร่วมด้้วย	ผู้้้ป็ระกอบการทีี่�ขายสิำนค้้าหร่อ 
บริการอ่�นนั�น	จะต้องิป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติ 
ธุระด้้วย	กล่่าวค่้อ	นอกจากป็ระกอบกิจการขายสิำนค้้า	
หร่อให้บริการแล้่วยงัิมีกิจการขนส่ำงิเป็็นอีกกิจการหน่�งิ 
ทีี่�ป็ระกอบกิจการเป็็นป็กติธุระของิผู้้้ป็ระกอบการนั�น	
ถ้้าเป็็นเช่ีนนี�	การป็ระกอบกิจการขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
แล่ะมีการขนส่ำงิให้ล้่กค้้าด้้วย		โด้ยผู้้้ขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติธุระด้้วย	 แล่ะ 
มีการเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิแยกกับค่้าสิำนค้้า	 ค่้าขนส่ำงิ 
ย่อมได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	 แต่ถ้้าเรียกเก็บ 
ค่้าขนส่ำงิรวมอย้่กับค่้าสิำนค้้า	 ค่้าตอบแที่นทีี่�ได้้จาก 
ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าก็จะเป็็นค่้าตอบแที่นจากการขายสิำนค้้า 
ทัี่�งิจำานวนทีี่�ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มทัี่�งิจำานวนไม่ได้้รับ 
ยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มแต่อย่างิใด้

	 อย่างิไรก็ดี้	 ในสำภาพิค้วามเป็็นจริงิของิการป็ระกอบกิจการขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
ของิร้านค้้าเองิหร่อร้านค้้าขายสิำนค้้าผู่้าน	Platfrom	 ผู้้้ป็ระกอบการทีี่�ขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
มักจะไม่ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติธุระ	แต่จะจ้างิให้ผู้้้ป็ระกอบการขนส่ำงิอ่�นเป็็นผู้้้ขนส่ำงิ 
สิำนค้้าใหล้้่กค้้า	แล่ะเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิจากล้่กค้้า	ถ้้าเป็็นการขายสิำนค้้าแล่ะมกีารเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิ 
จากล้่กค้้าเช่ีนนี�	ค่้าขนส่ำงิทีี่�เรียกเก็บนั�นจะถ่้อเป็็นส่ำวนหน่�งิของิค่้าสิำนค้้า	ทีี่�ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
ด้้วยไม่ว่าผู้้้ขายสำินค้้าจะเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิแยกกับราค้าสิำนค้้าหร่อรวมกับราค้าสิำนค้้า	เน่�องิจาก 
ผู้้้ขายสิำนค้้าไม่ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงินั�นเองิ	 จ่งิมีผู้ล่ที่ำาให้ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มจาก 
การขายสิำนค้้าดั้งิกล่่าว	 โด้ยฐานภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มจะคิ้ด้จากม้ล่ค่้าทัี่�งิหมด้ทีี่� ได้้ รับจาก 
การขายสิำนค้้า	(รวมค่้าขนส่ำงิด้้วย)



	 ป็ระเด็้นเกี�ยวกับการเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิสำำาหรับการซ่ื้�อขายสิำนค้้า 
ออนไล่น์	 อาจจะมีป็ัญหาในส่ำวนทีี่�เกี�ยวกับภาษีีอีกป็ระเด็้นหน่�งิก็ค่้อ	 
กรณีทีี่�ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าได้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจากร้านค้้าออนไล่น์ไม่ว่าจะซ่ื้�อจากร้านค้้า 
ทีี่�เป็็น	Platfrom	ของิร้านค้้าโด้ยตรงิ	หร่อซ่ื้�อผู่้าน	Platfrom	ทีี่�ร้านค้้า 
ได้้นำาสิำนค้้าไป็วางิขาย	 โด้ยป็กติล้่กค้้าผู้้้ซื้่�อสิำนค้้าจะที่ราบว่าราค้าสิำนค้้า 
ทีี่�ต้องิจ่ายเท่ี่าใด้แล่ะค้่าขนส่ำงิทีี่�จะต้องิจ่ายเท่ี่าใด้จากรายการที่ี�ป็รากฎ 
ใน	 Platfrom	 เม่�อตกล่งิซ่ื้�อสิำนค้้า	 แต่เม่�อล้่กค้้าโอนเงิินหร่อจ่ายเงิิน 
ค่้าสิำนค้้าพิร้อมค่้าขนส่ำงิผู่้าน	 Platfrom	 อาจจะป็รากฎว่าค่้าขนส่ำงิ 
ทีี่� ล้่กค้้าจ่ายไป็นั�นได้้จ่ายเกินไป็หร่อจ่ายขาด้ไป็จากทีี่�บริษัีที่ขนส่ำงิ 
ได้้คิ้ด้ค่้าขนส่ำงิ	 ซ่ื้�งิร้านค้้าจะเป็็นผู้้้รับผิู้ด้แล่ะรับชีอบสำำาหรับค่้าขนส่ำงิ 
ทีี่�จ่ายขาด้ไป็หริอเกินไป็	โด้ยบริษัีที่ขนส่ำงิจะเรียกเก็บส่ำวนทีี่�ขาด้จากร้านค้้า 
แล่ะจะค่้นส่ำวนทีี่�เกินให้ร้านค้้า	 (ล้่กค้้าผู้้้ซ่ื้�อไม่ต้องิจ่ายเพิิ�มกรณีขาด้ไป็ 
แล่ะไม่ได้้รับค่้นกรณีเกินไป็)	 มีปั็ญหาว่าค่้าขนส่ำงิส่ำวนนี�เม่�อร้านค้้า 
ได้้รับจากบริษีัที่ขนส่ำงิจะต้องิเสีำยภาษีีอย่างิใด้	 หร่อเม่�อร้านค้้าจ่าย 
จะต้องิเสีำยภาษีีอย่างิใด้	แยกพิิจารณาได้้ดั้งินี�

	 ตัวอย่างิ	 ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าสัำ�งิซ่ื้�อสิำนค้้าจากร้านค้้าผู่้าน	Platfrom	โด้ยผู้้้ซ่ื้�อจะต้องิจ่ายค่้าสิำนค้้าจำานวน		2,000	บาที่	ค่้าขนส่ำงิ	100	บาที่ 
แล่ะล้่กค้้า(ผู้้้ซ่ื้�อ)	จ่ายค่้าสิำนค้้าแล่ะค่้าขนส่ำงิผู่้าน	Platfrom	โด้ย	Platfrom	จะโอนค่้าสิำนค้้าแล่ะค่้าขนส่ำงิให้ผู้้้ขายสิำนค้้า	กรณีนี�ร้านค้้าต้องิออก 
ใบกำากับภาษีีให้ล้่กค้้า	จากฐานภาษีี	2,100	บาที่	(ร้านค้้าต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มรวมค่้าขนส่ำงิจากฐานภาษีี	จำานวน	2,100	บาที่)		แล่ะเม่�อบริษัีที่ 
ขนส่ำงิเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิจากร้านค้้า	 (ที่างิป็ฎิบัติอาจโอนจาก	Platfrom	ซื้่�งิที่ำาแที่นร้านค้้าให้บริษัีที่ขนสำ่งิ)	การให้บริการขนส่ำงิดั้งิกล่่าว 
ได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มบริษัีที่ขนสำ่งิไม่ต้องิออกใบกำากับภาษีี	แต่ต้องิออกใบเสำร็จรับเงิินให้ร้านค้้า	100	บาที่	แล่ะถ้้าร้านค้้าเป็็นบริษัีที่ 
หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�นก็จะต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายในอต้ราร้อยล่ะ	1	(ถ้้ามีการจ่ายตามสำญัญารายหน่�งิ	ๆ 	ตั�งิแต	่1,000	บาที่)

 กรณีร้านค้้าได้้รับ

 ย่อมถ่้อเป็็นรายได้้ทีี่�ร้านค้้าต้องินำามาเสีำยภาษีีเงิินได้้ 
โด้ยถ่้อเป็็นเงิินได้้ตามมาตรา	 40(8)	 แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร 
แต่ร้านค้้าไม่ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มเน่�องิจากเงิินทีี่�ได้้รับดั้งิกล่่าว 
ไม่ใช่ีค่้าตอบแที่นจากการขายสิำนค้้าหร่อการให้บริการ	

 กรณีร้านค้้าต้องิจ่่ายใหั้บริษีัที่ขนสิ่งิ

 เ งิินส่ำวนนี� ถ่้อเป็็นค่้าขนส่ำงิทีี่� ต้องิจ่ายเพิิ�ม	 ร้านค้้า 
ทีี่�เป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�นต้องิหักภาษีี 
ณ	ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	1	 (ถ้้าร้านค้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าไม่ต้องิ 
หักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย)	 ส่ำวนบริษัีที่ขนส่ำงิเม่�อได้้รับย่อมได้้รับยกเว้น 
ภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มเนี�องิจากเป็็นค่้าขนส่ำงิ


