กรมพัฒน์ ฯ ยกเลิกการปิ ดอากรแสตมป์ ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท
เปลีย่ นเป็ นชาระเงินสดแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 นีเ้ ป็ นต้ นไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า อานวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจ ยกเลิกการปิ ดอากรแสตมป์ ในเอกสารการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลีย่ นเป็ นชาระเงินสดแทน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 นีเ้ ป็ นต้ นไป
นางสาวบรรจงจิ ต ต์ อังศุ สิ งห์ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิจการค้ า เปิ ดเผยว่า “ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กัน ยายน 2560
นี้ เป็ นต้น ไป กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ได้ย กเลิก การปิ ดอากรแสตมป์ ในเอกสารการจดทะเบีย นนิ ติบุค คลทุ ก
ประเภท โดยเปลี่ยนเป็ นชาระเงินสดแทน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผูป้ ระกอบธุ รกิจ”
“สื บเนื่ องจากกรมฯ ได้ดาเนิ นการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิ ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Registration)
เพื่อปรับปรุ งระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัยและสามารถให้บริ การรับจดทะเบียนฯ ได้อย่างครบวงจร
โดยการพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุ งกระบวนการจดทะเบียนฯ รวมทั้งแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจดทะเบียนฯ ไปใช้วธิ ี การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งรวมถึงปั ญหาเกี่ยวกับการชาระค่าอากรแสตมป์
ส าหรั บเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจดทะเบี ยนฯ บางประเภท เช่ น หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อบังคับ และหนังสื อมอบ
อานาจ เป็ นต้น ซึ่ งเดิมใช้วิธีการปิ ดอากรแสตมป์ เป็ นดวง แต่ในการจดทะเบียนนิ ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั ไม่
สามารถชาระค่าอากรแสตมป์ โดยใช้วิธีการดังกล่าวได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการชาระค่าอากรแสตมป์ ใหม่โดยให้
ชาระเป็ นตัวเงินแทน”
“กรมสรรพากร (ภายใต้ข ้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ) ได้อ อกประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากรเกี่ ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 56) เรื่ อง กาหนดวิธีการชาระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ อากร
สาหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 และเสนอออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับชาระ
และนาส่ งเงินค่าอากรแสตมป์ จากการจดทะเบียนนิ ติบุคคล พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการรับชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน เช่น การออกใบเสร็ จรับเงิน การนาเงินส่ งคลัง การทารายงาน และการ
หักเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เป็ นต้น โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 18 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป”
อธิ บดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าได้เปิ ดให้บริ การจดทะเบียนนิ ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) ตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2560 และได้มีการรับชาระค่าอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิ นสาหรับเอกสารจด
ทะเบียนที่ยื่นผ่านระบบ e-Registration ดังกล่าว ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา แต่สาหรับการยื่นจดทะเบียนนิ ติบุคคลผ่าน
ช่ องทางปกติ (walk in) นั้น กรมฯ จะเริ่ มรั บชาระค่าอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิ นสาหรับเอกสารจดทะเบียนที่ ยื่นผ่าน
ช่ องทางปกติ (walk in) พร้อมกันทัว่ ประเทศตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป ฉะนั้นผูข้ อจดทะเบียนจึงไม่
ต้องใช้วธิ ี ชาระค่าอากรแสตมป์ โดยปิ ดอากรแสตมป์ เป็ นดวงอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาเป็ นการชาระด้วยเงินสดแทน”
ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไปสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ได้ที่ กองทะเบี ยนธุ รกิ จ กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า โทร 0 2547 4440, 0 2547 4431 e-Mail : Regis@dbd.go.th หรื อ สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
ที่มา : กองทะเบียนธุ รกิจ
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