คำชี้แจง
เรื่อง กำรจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลพร้อมกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)
ด้วยขั้นตอนและกระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องยื่นคาขอ
จดทะเบี ย นเพื่ อ จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล ต่ อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
กระทรวงพาณิชย์ และหากประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องดาเนินการยื่นจดทะเบียนต่อ
กรมสรรพากรอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเริ่มต้นและการประกอบธุรกิจ
เพื่ อ ลดขั้น ตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้ น ธุรกิจ รวมทั้ ง ช่วยให้ ผู้ ป ระกอบการได้ รับ
การบริ ก ารที่ สะดวก รวดเร็ ว กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ า ร่ วมกั บ กรมสรรพากร ได้ ร่ วมกั น บู รณาการ
การให้ บ ริ ก าร โดยผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสงค์ จ ะจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล
ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแนบ “คาขอจดทะเบียน
ภาษี มู ล ค่าเพิ่ ม ผ่ านกรมพั ฒ นาธุรกิ จ การค้ า ” ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดได้ ทาง www.dbd.go.th มา
พร้อ มกั บ แบบค าขอจดทะเบี ย นจั ดตั้ ง ห้ างหุ้ น ส่ วนจดทะเบี ยนและบริษั ทจ ากั ด และน ามายื่น ต่ อ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ ทั่ ว ประเทศ
โดยผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถือเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันเดือนปีทไี่ ด้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมษายน 2563

Official Notice on
Combining Procedures of Incorporation with Value-Added Tax (VAT) Registration
According to the present procedures and processes of starting a business,
any entrepreneur shall submit an application form and required documents to any of
the Department of Business Development (DBD) or the Office of Commercial Affairs,
Ministry of Commerce for the purpose of incorporation. Subsequently, any
entrepreneurs who desire to apply for VAT registration may submit regarding
registration forms to the Revenue Department, Ministry of Finance (RD) for another
procedure, which may cause the inconvenience in starting and operating a business.
In order to reduce the number of procedures, time and to offer more
convenient services, DBD together with RD has launched a single-service platform by
combining the incorporation process with VAT registration. Therefore, any
entrepreneurs may simultaneously be able to incorporate a new juristic ordinary
partnership, limited partnership and company limited along with applying for VAT
registration by attaching “ the VAT registration form via Department of Business
Development” (available at www.dbd.go.th) together with the application of business
entity incorporation and submitting it to the DBD or the Office of Commercial Affairs
nationwide. Any entrepreneurs who apply for VAT registration via DBD shall be
considered as VAT registrant from the date of registration as a juristic person.
In this regard, the said service will be available on April 20, 2020 onwards.
Please be informed accordingly.
Department of Business Development
April 2020

