ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 60)
เรื่อง กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับตราสารบางลักษณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 และมาตรา 123 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับตราสารบางลักษณะ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ตราสาร” หมายความว่า ตราสารทีส่ ามารถชาระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามประกาศนี้
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการจัดทาและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเป็นผู้ให้บริการ สาหรับการจัดทาและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่
เสียอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
“รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์” หมายความว่า รหัสที่กรมสรรพากรออกให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียอากร
เมื่อกรมสรรพากรได้รับชาระเงินค่าอากรแล้ว เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับตราสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อ 2 ให้ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
ดังต่อไปนี้ สามารถชาระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(1) จ้างทาของ ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
(2) กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตามลักษณะแห่งตราสาร 5.
แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
(3) ใบมอบอานาจ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
/ (4) ใบมอบฉันทะ ...

-2(4) ใบมอบฉัน ทะสาหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท ตามลักษณะแห่งตราสาร 8.
แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
(5) ค้าประกัน ตามลักษณะแห่งตราสาร 17. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ข้อ 3 ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากร ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินสาหรับตราสารตามข้อ 2 ตามแบบขอเสีย
อากรแสตมป์เป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
(1) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางเว็บไซต์
(Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
(2) ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร
(ก) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากรด้วยตนเอง ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ตามแบบแจ้งขอจัดทาและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากรผ่าน Application Programming Interface (API)
(ภ.อ.01.2) พร้อมข้อตกลงในการจัดทาและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากร ผ่าน Application Programming Interface
ณ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
จากกรมสรรพากรแล้ ว ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย อากรยื่ น ขอเสี ย อากรเป็ น ตั ว เงิ น ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) ดังกล่าว
(ข) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรแต่งตั้งผู้ให้บริการเป็นตัวแทนยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากร
พิสูจน์และยืนยันตัวตนต่อผู้ให้บริการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกาหนด
ข้อ 4 การยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามข้อ 3 ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากร
ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชาระเงินค่าอากร ก่อนกระทาตราสารหรือภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันถัดจากวันกระทาตราสารโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้ายของการยื่นขอเสียอากร
เป็นตัวเงินเป็นวันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันที่เริ่มทาการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการนั้น
ข้อ 5 เมื่อผู้มีหน้าที่เสียอากรได้ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว
ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย อากรช าระเงิ น ค่ า อากรโดยใช้ วิ ธี ก ารโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของกรมสรรพากร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment)
ข้อ 6 ให้ผู้อานวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เป็น “เจ้าหน้าที่รับชาระเงินภาษีอากร”
เพื่อรับชาระเงินค่าอากร
ข้อ 7 เมื่อผู้มีหน้าที่เสียอากรได้ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้โอนเงิน
ค่าอากรเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้ออกรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์
พร้อมใบเสร็จรับเงินตามจานวนเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชาระเงินภาษีอากร” ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มีหน้าที่
เสียอากรแล้ว ให้ถือว่าตราสารตามรายการข้อมูลในแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
(อ.ส.9) ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว
/ ข้อ 8 ผู้มหี น้าที่ ...

-3ข้อ 8 ผู้มีหน้าที่เสียอากรรับรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์และใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรได้
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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 ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรนารหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ไปใช้อ้างอิงหรือผนวกกับตราสาร
เพื่อแสดงว่าตราสารนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามข้อ 7 แล้ว
“ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ กับตราสารที่ได้จัดทาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564”
(แก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 62)ฯ ให้ใช้บังคับกับ
ตราสารที่ได้จัดทาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
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