ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 65)
เรื่อง กําหนดวิธีการชําระอากรเปนตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมปเปนตัวเงิน
สําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส (อ.ส.9) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับตราสารบางลักษณะ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 123 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดวิธีการชําระอากรเปนตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมปเปนตัวเงิน
สําหรับตราสารอิเล็กทรอนิก ส (อ.ส.9) ผา นระบบเครือ ขา ยอิน เทอรเ น็ต สํา หรับ ตราสารบางลัก ษณะ
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป
(ฉบับที่ 60) เรื่อง กําหนดวิธีการชําระอากรเปน ตัว เงิน ตามแบบขอเสียอากรแสตมปเปน ตัว เงิน สําหรับ
ตราสารอิเล็กทรอนิกส (อ.ส.9) ผานระบบเครือขายอิน เทอรเน็ต สําหรับตราสารบางลัก ษณะ ลงวัน ที่
15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 ใหตราสารแหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร ดังตอไปนี้ สามารถชําระอากรเปนตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมปเปนตัวเงินสําหรับตราสาร
อิเล็กทรอนิกส (อ.ส.9) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
(1) เชาที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือแพ ตามลักษณะแหงตราสาร 1.
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(2) โอนใบหุน ใบหุนกู พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคล
หรือองคการใด ๆ เปนผูออก ตามลักษณะแหงตราสาร 2. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(3) เชาซื้อทรัพยสิน ตามลักษณะแหงตราสาร 3. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(4) จางทําของ ตามลักษณะแหงตราสาร 4. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(5) กูยืมเงินหรือการตกลงใหเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตามลักษณะแหงตราสาร 5.
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(6) กรมธรรมประกันภัย ตามลักษณะแหงตราสาร 6. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
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(7) ใบมอบอํานาจ ตามลักษณะแหงตราสาร 7. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(8) ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติในที่ประชุมของบริษัท ตามลักษณะแหงตราสาร 8.
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(9) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใชอยางตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงิน
หรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใชอยางตั๋วสัญญาใชเงิน ตามลักษณะแหงตราสาร 9. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(10) บิลออฟเลดิง ตามลักษณะแหงตราสาร 10. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(11) ใบหุน หรือใบหุน กู หรือใบรับรองหนี้ ข องบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรื อ
องคการใด ๆ และพันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย ตามลักษณะแหงตราสาร 11. แหงบัญชี
อัตราอากรแสตมป
(12) เช็ค หรือหนังสือคําสั่งใด ๆ ซึ่งใชแ ทนเช็ค ตามลักษณะแหงตราสาร 12.
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(13) ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย ตามลักษณะแหงตราสาร 13.
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(14) เลตเตอรออฟเครดิต ตามลักษณะแหงตราสาร 14. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(15) เช็คสําหรับผูเดินทาง ตามลักษณะแหงตราสาร 15. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(16) ใบรับของ ตามลักษณะแหงตราสาร 16. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(17) ค้ําประกัน ตามลักษณะแหงตราสาร 17. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(18) จํานํา ตามลักษณะแหงตราสาร 18. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(19) ใบรับของคลังสินคา ตามลักษณะแหงตราสาร 19. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(20) คําสั่งใหสงมอบของ ตามลักษณะแหงตราสาร 20. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(21) ตัวแทน ตามลักษณะแหงตราสาร 21. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(22) หนังสือสัญญาหางหุนสวน ตามลักษณะแหงตราสาร 27. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
(23) ใบรับ ตามลักษณะแหงตราสาร 28. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป เฉพาะกรณี
(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ
ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป
(ฉบับที่ 60) เรื่อง กําหนดวิธีการชําระอากรเปนตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมปเปนตัวเงินสําหรับตราสาร
อิเล็กทรอนิกส (อ.ส.9) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 62) เรื่อง กําหนดวิธีการ
ชําระอากรเปนตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมปเปนตัวเงินสําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส (อ.ส.9) ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับตราสารที่ไดจัดทําขึ้นตั้งแตวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565”
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ข อ 3 ประกาศนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ ตราสารที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

