
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เกี่ยวกบัอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58) 
 เรื่อง ก าหนดวิธกีารช าระอากรเปน็ตวัเงนิส าหรับตราสารอิเลก็ทรอนกิส ์
 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.  2496 และมาตรา 123 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก าหนดวิธีการช าระอากร
เป็นตัวเงินส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “ตราสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6  
ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ที่จัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการจัดท าและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าทีเ่สียอากรตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเป็นผู้ให้บริการ ส าหรับการจัดท าและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 
 “รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์” หมายความว่า รหัสที่กรมสรรพากรออกให้แก่ผูม้ีหน้าที่เสียอากร
เมื่อกรมสรรพากรได้รับช าระเงินค่าอากรแล้ว เพ่ือใช้ในการตรวจสอบรายการข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับตราสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ข้อ 2 ให้ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  ต้องช าระอากรเป็นตัวเงินตามมาตรา 103 (3) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
 (1) จ้างท าของ ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
 (2) กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตามลักษณะแห่งตราสาร 5. 
แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
 (3) ใบมอบอ านาจ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
 (4) ใบมอบฉันทะส าหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท ตามลักษณะแห่งตราสาร 8. 
แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
 (5) ค้ าประกัน ตามลักษณะแห่งตราสาร 17. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
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 ข้อ 3 ให้ผูม้ีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2 
ตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงนิส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษทีางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
 (2) ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร 
 (ก) กรณีที่ผูม้ีหน้าทีเ่สียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากรด้วยตนเอง ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรแจ้งต่อ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งขอจัดท าและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากรผ่าน  Application 
Programming Interface (API) (ภ.อ.01.2) พร้อมข้อตกลงในการจัดท าและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษอีากร
ผ่าน Application Programming Interface ณ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร 
เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากร
ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface 
ของกรมสรรพากร โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว 
 (ข) กรณีที่ผูม้ีหน้าทีเ่สียอากรแต่งตั้งผู้ให้บริการเป็นตัวแทนยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร ให้ผูม้ีหน้าที่
เสียอากรพิสูจน์และยืนยันตัวตนต่อผู้ให้บริการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการก าหนด 
 ข้อ 4 การยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามข้อ 3 ให้ผู้มีหน้าที่ 
เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตวัเงนิผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและช าระเงินค่าอากร ก่อนกระท าตราสาร
หรือภายในสิบห้าวัน นับแต่วันถัดจากวันกระท าตราสาร โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้าย 
ของการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินเป็นวันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจาก
วันหยุดราชการนั้น 
 ข้อ 5 เมื่อผูม้ีหน้าท่ีเสียอากรได้ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว 
ให้ผูม้ีหน้าที่เสียอากรช าระเงินค่าอากรโดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) 
 ข้อ 6 ให้ผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เป็น “เจ้าหน้าที่รับช าระเงิน
ภาษีอากร” เพื่อรับช าระเงินค่าอากร 
 ข้อ 7 เมื่อผู้มีหน้าที่เสียอากรได้ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยได้โอนเงินค่าอากรเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้ออกรหัสรับรอง
การเสียอากรแสตมป์ พร้อมใบเสร็จรับเงินตามจ านวนเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับช าระเงินภาษีอากร”  
ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มีหนา้ที่เสียอากรแล้ว ให้ถือว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการขอ้มลู
ในแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว 
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 ข้อ 8 ผู้มีหน้าที่เสียอากรรับรหสัรบัรองการเสียอากรแสตมปแ์ละใบเสรจ็รบัเงินจากกรมสรรพากรได้ 
โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีที่ผูม้ีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามข้อ 3 (1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรดาวน์โหลด (Download) ผ่านระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
 (ข) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามข้อ 3 (2) ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรขอรับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming 
Interface ของกรมสรรพากร 
 ข้อ 9 ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรน ารหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ไปใช้อ้างอิงหรือผนวกกับ 
ตราสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามข้อ 7 แล้ว 
 ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส าหรับตราสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2 ที่ได้จัดท าขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 3 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ผู้มีหน้าที่เสียอากรจะเลือกยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน และช าระอากร ณ ส านักงาน 
สรรพากรพ้ืนที่สาขา โดยใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 ก็ได้ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ออกใบรับเงนิและหลักฐานตามมาตรา 116 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ให้ถือว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว 
 (แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 59)ฯ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)  
 
 ประกาศ ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 


