
        
 

ค ำช้ีแจง 
เร่ือง กำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลพร้อมกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) 

 
ด้วยขั้นตอนและกระบวนการในการเร่ิมต้นธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอ

จดทะเบียนเพื่อจัดตั้ งนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส านักงานพาณิชย์ จังหวัด                 
กระทรวงพาณิชย์ และหากประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องด าเนินการย่ืนจดทะเบียนต่อ
กรมสรรพากรอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเร่ิมต้นและการประกอบธุรกิจ  

 
 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมท้ังช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับ            
การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากร ได้ร่วมกันบูรณาการ                 
การให้บริการ โดยผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล                    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแนบ “ค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.dbd.go.th มา
พร้อมกับแบบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ ากัด และน ามายื่นต่อ                     
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส านักงานพาณิชย์ จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ได้ ท่ัวประเทศ                        
โดยผู้ประกอบการท่ีได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถือเป็นผู้ประกอบการ             
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันเดือนปีทีไ่ด้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  
 

ท้ังนี้ จะเร่ิมให้บริการท่ัวประเทศตั้งแต่วันท่ี 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
 
จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 เมษายน 2563 

http://www.dbd.go.th/


            
 

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 

http://www.dbd.go.th/

