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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัญหาปัจจุบันที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาของ

ยุคอิเล็กทรอนิกส์ และการทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ในการทํา
ธุรกรรมหนึ่ง ๆ การปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์จัดเป็นสิ่งที่สําคัญ แม้ในปัจจุบันมีการนําเอาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกรรมก็ตาม หากไม่มีการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์
จะส่งผลให้ตราสารนั้น ๆ ไม่สามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีทางแพ่งได้ ดังนั้น อากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จึงจัดเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวจะทําหน้าที่อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ใน
การปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ และลดปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บอากรแสตมป์ในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆเรื่องหลักการพ้ืนฐานอากรแสตมป์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทําธุรกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
เพ่ือศึกษาปัญหาทั้งในทางทฤษฎี และทางปฎิบัติของกรมสรรพากร 

จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ พบว่ากฎหมายเกี่ยวกับอากรแสตมป์ของประเทศไทย
นอกจากจะไม่เปิดช่องให้นําเอาอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานแล้ว ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ อาทิ ปัญหาการคํานวณอากรแสตมป์และชําระอากร
ไม่ถูกต้อง ปัญหาขั้นตอนการจัดเก็บอากรแสตมป์ ปัญหาการหลีกเลี่ยงอากรแสตมป์ และปัญหาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของอากรแสตมป์ 

ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นสมควรให้ประเทศไทยดําเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไขคํา
นิยามในประมวลประมวลรัษฎากรให้รองรับการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ และกําหนดใน
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ส่วนของรายละเอียดข้อกําหนดปลีกย่อยในทางปฏิบัติ ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร หรือ กําหนด
เพ่ิมเติมในระเบียบกรมสรรพากร และแก้ไขระบบของกรมสรรพากรเพ่ือให้รองรับการชําระอากร
แสตมป์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชน
และทําให้การจัดเก็บอากรแสตมป์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ค าส าคัญ: ภาษ,ี อากรแสตมป์, กรมสรรพากร,  อิเล็กทรอนิกส์, อินเทอร์เน็ต 
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ABSTRACT 

 

This thesis is intended to explore current legal problems emanating from 
electronic advancement and full operation of electronic methods. In a given 
transaction, the affixing of a stamp duty is of legal significance. Although today 
electronic methods are used in making transactions, instruments executed in 
transactions are not admissible into evidence in civil proceedings if not duly affixed 
with required stamp duties. In this light, stamp duties are an essential tool for the 
promotion of efficient electronic transactions. Such electronic systems offer 
convenience to those required by law to pay stamp duties and reduce problems 
stemming from the collection of stamp duties. In this connection, the thesis 
discusses rules of law and regulatiions embodying fundamental principles on stamp 
duties, electronic methods and electronic stamp duties. The scope of the study also 
extends to transactions in the public sector in Thailand and abroad, with a view to 
gaining insights into both legal theories and practices adhered to by the Department 
of Revenue. 

The study reveals that Thai law not merely fails to practically allow the 
affixing of electronic stamp duties but also lacks efficiency in this regard. Several 
problems find their presence in connection with the collection of stamp duties, 



(4) 
 

 
 

including problems surrounding the calculation of stamp duties, procedures for 
collecting stamp duties, evasion of stamp duties and verification of payment of 
stamp duties. 

It is recommended that those legal difficulties be eliminated by 
amending definitions in the Revenue Code to the effect of accommodating the use 
of electronic stamp duties and setting out details in the Notification of Director-
General of the Department of Revenue or in the Rule of the Department of Revenue. 
Also, tax-payment systems employed by the Department of Revenue should be 
improved to cater for electronic payment of stamp duties, with a view to promoting 
electronic trasactions in the private sector as well as giving greater efficacy to the 
collection of stamp duties by an electronic means. 

 

Keywords: Tax, Stamp duty, Department of Revenue, Electronic, Internet 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การสื่อสารเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีต ในอดีตมนุษย์

ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางการแสดงท่าทางกริยาการพูดคุยในลักษณะสื่อสารกับบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้า
หรือในระยะใกล้กัน ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีปริมาณมากขึ้น จึงมีการคิดค้นวิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการสื่อสาร เกิดเป็นเทคโนโลยีสาระสนเทศ จากการใช้โทรเลข เป็นไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสื่อสาร ก็เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจําวัน ขยายขอบเขตในการติดต่อให้กว้างขวาง  และสร้างการสื่อสารที่
สามารถเชื่อถือได้ ผลของการพัฒนาจะทําให้แต่ละประเทศสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมการค้าขายทั้งในและต่างประเทศ การสื่อสารที่มีผลอย่างมากกับสังคมโลก
ในปัจจุบัน คือ การสื่อสารในรูปของ “อิเล็กทรอนิกส์” โดยติดต่อผ่านทาง “ระบบอินเทอร์เน็ต 
(Internet)”  

จากการใช้ “อินเทอร์เน็ต” เป็นช่องทางหลักของการสื่อสาร ส่งผลให้สามารถเรียก
ยุคสมัยปัจจุบันได้ว่าเป็น “โลกยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่งเป็นโลกที่การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญเติบโต และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะอาศัยอยู่ ณ จุดใดในโลก
ก็สามารถติดต่อสื่อสารรับรู้ความสัมพันธ์ และได้รับผลกระทบจากการกระทําต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง การทําธุรกรรมในปัจจุบัน จึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องด้วยเหตุผลด้าน
การแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงภาครัฐ หันมาสนใจการทําธุรกรรมผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้า การทําธุรกรรมทางด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
รัฐ เป็นต้น แต่หน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบอย่างมากเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจของตน แต่การพัฒนาระบบของภาครัฐเพ่ือให้รองรับการทํา
ธุรกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือระหว่างภาครัฐด้วยกัน ในหลาย ๆ ประเทศกลับไม่ค่อยมี
การพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย เนื่องด้วยการทําธุรกรรมของภาครัฐนอกจากมีไว้เพ่ือการบริหารประเทศ
แล้ว ยังมีไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกและควบคุมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในการทําการค้า
ระหว่างกันให้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่าง ๆ มีบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะให้
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การไม่พัฒนาระบบของ
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ภาครัฐจึงส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มระบบอย่างที่สมควรเป็น1 เมื่อการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเป็นที่นิยมและสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศมากขึ้น การแก้ไขกฎหมายและพัฒนาร่างกฎหมายใหม่เพ่ือรองรับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงเกิดมีขึ้นมากในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เพ่ือรองรับและอํานวยความสะดวกในการ
ทําธุรกรรม รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังทําให้การทําธุรกรรมกับต่างชาติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ปัจจุบันประเทศไทยก็รับเอาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การทําธุรกรรมแล้ว  โดยปรากฏในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ซึ่ง
มีสาระสําคัญ คือ การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดําเนินงาน
ของรัฐตามท่ีกําหนด ได้แก่ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การ
ประกาศ นอกจากนี้กฎหมายยังให้อํานาจภาครัฐสามารถทํานิติสัมพันธ์ ใด ๆ ตามกฎหมายกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือกับภาคเอกชน โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่ง
ย่อมจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาปัจจุบันที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย จึงทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมถึงบุคคลธรรมดา 
เริ่มมาทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นอีกในอนาคต 
ดังนั้นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการทําธุรกรรมต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ 

ในกระบวนการการทําธุรกรรมหนึ่ง ๆ ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมาก ในอดีตในยุคการทําธุรกรรมด้วยเอกสารหรือกระดาษ 
ผู้ประกอบการจําต้องเดินทางไปเข้าเพ่ือติดต่อกับบริษัทต่าง ๆ หรือเข้าพบหน่วยงานราชการเพ่ือยื่น
คําร้องต่าง ๆ ด้วยตนเอง แตใ่นปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการมือถือ
ได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขั้นตอนต่าง ๆ ขั้นตอนการติดต่อเหล่านั้นจึงถูกแทนที่ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของธุรกรรมที่ทํากับภาคเอกชน อาทิ การทําสัญญา การชําระราคา 
การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การยื่นขอนําเข้า หรือส่งออกสินค้า หรือการยื่นชําระค่าศุลกากร 
ขั้นตอนเหล่านี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถกระทําผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสิ้น  

                                           
1 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ สุรางคณา แก้วจํานงค์, 

คําอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545), น. 16. 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/N-58.html
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ในประเทศไทยเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวช่วยสําหรับการจัดเก็บภาษีอากร 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) โดยจัดทําเป็นโครงการสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Revenue) ในปี พ.ศ. 2544 ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ผ่านช่องทางการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และต่อมาในปี พ.ศ. 2545 เริ่มให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา และเริ่มจัดเก็บภาษีประเภทอ่ืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร จัดทําระบบ 
RD-Filing ให้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของกรมสรรพากร และ RD Smart Tax ให้บริการผ่านทาง
โปรแกรมในโทรศพัท์มือถือ มีสํานักบริหารการเสียภาษีเป็นสํานักงานที่รับผิดชอบการบริหารและการ
ให้บริการผู้เสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่การให้บริการข้อมูล การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร 
การดาวน์โหลดแบบแสดงรายการภาษีหรือคําร้องขอต่าง ๆ  การชําระภาษีอากร การออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันระบบจัดเก็บภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรรองรับการยื่น
แบบแสดงรายการสําหรับผู้ชําระภาษี 4 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ2 การชําระภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มเป็นที่
นิยมและมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี แม้จะมีจํานวนผู้ใช้บริการไม่มากนักเมื่อเทียบกับจํานวนผู้
ต้องชําระภาษีอากรทั้งหมด แต่ก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่กรมสรรพากรได้เป็นจํานวนมาก ทั้ง
ในส่วนของการจ้างบุคคลากรมาเพ่ือกรอกข้อมูล การตรวจสอบเอกสาร อีกทั้งยังลดปัญหาที่อาจเกิด
จากการคํานวณมูลค่าภาษีที่ต้องเสียผิดพลาด และยังสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรมากกว่าเนื่องจาก
สามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ไม่จําเป็นต้องไปติดต่อที่ทําการสรรพากร
เพ่ือชําระภาษีอีกต่อไป 

นอกจากภาษีทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวข้างต้น กรมสรรพากรยังกํากับดูแลเรื่องการ
จัดเก็บภาษีอากรแสตมป์ ซึ่งจัดเก็บจากตราสารที่อยู่ในบังคับของประมวลรัษฎากรว่าต้องมีการชําระ
อากรแสตมป์เพ่ือให้ตราสารนั้น ๆ มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จําต้องเป็นตราสารที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดไว้ว่าต้องมีการทําหลักฐานเป็นหนังสือถึงสามารถใช้บังคับได้เท่านั้น 
เช่น คําเสนอ คําสนอง การยกเลิกสัญญา เป็นต้น หากเป็นธุรกรรมที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทํา
หลักฐานเป็นหนังสือแต่คู่กรณีได้จัดทําเป็นหนังสือ การทําธุรกรรมที่เข้าลักษณะดังกล่าวก็ต้องชําระ
อากรแสตมป์เช่นเดียวกัน ประเทศไทยในปัจจุบันจะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทําธุรกรรม

                                           
2 กรมสรรพากร, “บริการยื่นแบบและชําระภาษี,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 

2557, http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01 
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ต่าง ๆ อย่างอย่างกว้างขวางแล้ว แต่แนวคิดเรื่องการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์กลับยังไม่ปรากฏในกฎหมายอย่างชัดเจน จึงทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ตามความเหมะสมและตามวัตถุประสงค์หลักของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคือความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในการทําธุรกรรม กล่าวคือเมื่อมีการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่กฎหมายกําหนดว่าต้องทําเป็น
หนังสือ และจะต้องปิดตราอากรแสตมป์ เช่น หนังสือมอบอํานาจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นตราสาร
ประเภทที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อ 7 ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ หรือใบรับของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นตราสารประเภทที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อ 16 ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แนวปฏิบัติใน
ปัจจุบันในกรณีที่เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นตราสารที่ต้องปิดอากร
แสตมป์ตามข้อกําหนดของประมวลรัษฎากร ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด
จะต้องจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และไปซื้ออากรแสตมป์ที่
กรมสรรพากร สํานักงานสาขาของกรมสรรพากร หรือกับเจ้าพนักงานสรรพากร ณ สถานที่ที่
กรมสรรพากรกําหนด เพ่ือนําอากรแสตมป์มาปิดทับบนเอกสารและขีดฆ่า หรือในกรณีที่ชําระเป็นตัว
เงิน ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ต้องจัดเตรียมเอกสารไปยื่นให้หน่วยงานต่างๆที่กําหนดให้มี
อํานาจจัดเก็บอากรแสตมป์จากผู้มาติดต่อและให้หน่วยงานรวบรวมนําส่งกับกรมสรรพากร เช่น ใน
กรณีของการโอนที่ดิน เป็นต้น ภายหลังการชําระอากรแสตมป์ ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ต้อง
นําใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชําระอากรแสตมป์มาปิดแนบไปกับตราสาร จากขั้นตอนดังกล่าวส่งผล
ให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถกระทําได้ครบวงจร เกิดปัญหาความลักลั่นในการทํา
ธุรกรรม ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สําคัญของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  และยังเป็น
การสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการเกินสมควรอีกด้วย 

เมื่อข้อกําหนดเรื่องของอากรแสตมป์ของประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับข้ันตอนอ่ืนของการทําธุรกรรม จึงเกิดปัญหาว่าหากเป็นตราสารที่ต้องมีการ
ชําระอากรแสตมป์ตามกฎหมายไทยและมีสถานะเป็นตราสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร 
การจัดทําสิ่งพิมพ์ออกของเอกสารที่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ แล้วปิดอากรแสตมป์โดยวิธีการ
ปิดแสตมป์ดุน แสตมป์ปิดทับ หรือชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินนั้น ผลจะเป็นอย่างไร เอกสาร
ดังกล่าวจะถือเป็นต้นฉบับเอกสารได้หรือไม่  ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการกําหนดผลที่แน่นอน 
เนื่องจากมูลค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระสําหรับต้นฉบับที่เป็นตราสารกับสําเนาของตราสารมีราคาไม่
เท่ากัน ทั้งนี้ทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจทําได้โดยการนําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Stamp Duty) มาใช้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องพิมพ์เอกสารมาเพ่ือติดต่อขอ
ชําระอากรแสตมป์ ณ สํานักสถานที่ที่กรมสรรพากรกําหนด และทําให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอีกท้ังยังทําให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้อง
ชําระอากรแสตมป์มีความประสงค์จะชําระอากรแสตมป์มากขึ้น แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการ
คํานวณค่าอากรแสตมป์ที่ต้องปิดผิดพลาด ดังนั้นหากระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จึงมี
ความสําคัญและควรนํามาพิจารณาเพ่ือการนํามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่มีประโยชน์ ประเทศไทยควรจะ
พิจารณาการนําระบบดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น อุปสรรคสําหรับประเทศไทยในการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรมีความ
พร้อมมากพอที่จะพัฒนาระบบที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันให้สามารถรองรับเรื่องของอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากแต่กฎหมายไทยในปัจจุบันที่เก่ียวกับการชําระอากรแสตมป์ยังมีข้อบกพร่องบาง
ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
เรื่องของอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไป หลักการ โครงสร้างของระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาของกฎหมายอากรแสตมป์ของประเทศไทย 
4. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันอัน
เนื่องมากจากการไม่มีระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. เพ่ือวิเคราะห์ถึงความจําเป็น และความเหมาะสมในการนําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ทางการค้าและการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย  

 
1.3 สมมุติฐานการศึกษา 

 
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนําเอาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน

ประเทศไทย เนื่องจากประมวลกฎหมายรัษฎากรบัญญัติขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายไว้ หากแต่
ขอบเขตการบังคับใช้และการให้คํานิยามนั้นไม่ได้กําหนดครอบคลุมไปถึงเรื่องของการปิดอากร
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แสตมป์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเกิดปัญหาความลักลั่นของกฎหมาย และเกิดปัญหาว่าสามารถนําเอาระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับในประเทศไทยได้หรือไม่  

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาการจัดเก็บอากรแสตมป์โดยใช้อากร

แสตมป์แบบปิดทับ แสตมป์ดุน และชําระอากรแสตมป์ เป็นตัวเงิน กับระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาถึงประเด็นปัญหาที่เกิดกับระบบอากรแสตมป์ในปัจจุบัน รวมถึงการจัดเก็บ
ภาษีประเภทอ่ืนของประเทศไทยที่สามารถนํามาปรับใช้กับระบบการจัดเก็บอากรแสตมป์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยศึกษาจากกฎหมายของต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบอากรแสตมป์ อิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือศึกษา 
เปรียบเทียบ และวิเคราะห์เนื้อหากับกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่ใช้บังคับในประเทศไทย 

 
1.5 วิธีการศึกษา  

 
ทําการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาจาก

บทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศ และศึกษา
จากหนังสือคําบรรยายกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทําให้ทราบถึงความหมายและลักษณะทั่วไป หลักการ โครงสร้างของระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ทําให้ทราบถึงหลักกฎหมายของต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ทําให้ทราบถึงปัญหาของกฎหมายอากรแสตมป์ของประเทศไทย 
4. ทําให้ทราบถึงปัญหาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันอัน
เนื่องมาจากการไม่มีระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
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บทที่ 2 
ลักษณะทั่วไปของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ในบทนี้ผู้ เขียนจะขอกล่าวถึง ความหมายและลักษณะโดยทั่วไปของธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของอากรแสตมป์ ความสําคัญของอากรแสตมป์ และลักษณะทั่วไปของ
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มีแนวปฏิบัติหรือข้อกําหนดระหว่างประเทศกําหนดถึง
รายละเอียดในเรื่องอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนจึงอ้างอิงจากกฎหมายและข้อกําหนดของ
ประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกลุ่มประเทศที่เริ่มใช้ระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไม่นานและประเทศท่ีใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มานานแล้ว 

 
2.1 ความหมาย ที่มา และเจตนารมณ์ของอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
อากรแสตมป์เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในหลายๆประเทศ ใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่

รัฐบาล ในส่วนนี้ผู้เขียนจะขออธิบายถึง การให้ความหมายของอากรแสตมป์ การทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศ ซึ่งแม้จะมีลักษณะและ
หลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็บัญญัติรายละเอียดไว้แตกต่างกัน กล่าวคือกฎหมายดังกล่าวถูกบัญญัติ
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม การจัดเก็บ และการตรวจสอบ  

2.1.1 ความหมายของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การให้ความหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทย ตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  กําหนดความหมายของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยสรุปดังนี้1 

                                           
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  มาตรา 4  
ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ธุรกรรม" หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ 

หรือในการดําเนินงานของรัฐตามท่ีกําหนด ใน หมวด 4 
 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/N-58.html
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“ธุรกรรม” (Transaction) หมายความว่าการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ในทางแพ่งและพาณิชย์ เช่น การทําสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน การทําสัญญาจ้างทําของ การทําสัญญา
กู้ยืมเงิน และครอบคลุมคดีทางแพ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคดีละเมิด หนี้ รวมถึงเรื่องพยานหลักฐานใน
คดีแพ่ง หรือการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนด ได้แก่ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทาง
ปกครอง การชําระเงิน การประกาศหรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือ
โดยหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ยกเว้นแต่เป็นธุรกรรมที่มีการกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกามิให้นํา
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ ได้แก่ ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัวและธุรกรรม
เกี่ยวกับมรดก2 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ข้อมูลที่สร้าง ส่ง รับ หรือเก็บรักษาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางแสง หรือวิธีการทํานองเดียวกัน รวมถึงวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้มาตรฐานที่คู่กรณีตกลงกันไว้ล่วงหน้า (EDI) การใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทเลกซ์ และ Telecopy3 

"ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน วิธีการทางแสง วิธีการ
ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน 

กล่าวโดยสรุป ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงหมายถึงธุรกรรมที่มีการส่งข้อความ
ซึ่งเป็นการกระทําใด ๆ ในทางแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างหน่วยธุรกิจตลอดจนองค์กรเอกชนและ
องค์กรของรัฐ นอกจากการส่งข้อความแล้ว ยังรวมถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีลักษณะอ่ืน ๆ ที่
คล้ายคลึงกันในอนาคตด้วย การกระทําดังกล่าวก็เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า การบริการ และ

                                           
"อิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

"ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน … 

2 พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นํา
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

3 พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์,” 
บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 56, ตอนที่ 2 (มิถุนายน 2543): 5. 
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การติดต่องานราชการ เช่น การทําสัญญาซื้อ-ขาย การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น4 

หากจําแนกการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกตามลักษณะการทําธุรกรรม 
และคู่กรณีในการทําธุรกรรม การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
คือ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์ (Electronic commerce) เพ่ือผลประโยชน์ทาง
การค้า และ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการของภาครัฐ (Electronic 
government) ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการ โดยสามารถให้คํานิยามและแบ่งเป็นลักษณะย่อย ๆ ได้
ดังต่อไปนี้ 

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์ (E-commerce) สามารถสรุป
คํานิยามได้ว่า หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ หรือ การค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์5 โดยแบ่ง
ออกได้เป็นลักษณะต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้6 

                                           
4 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ สุรางคณา แก้วจํานงค์, คําอธิบาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545), น. 16.  

5 “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดําเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (ศูนย์พัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (WTO, 1998) 

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้ง
ในระดับองค์กรและส่วนบุคคล บนพ้ืนฐานของ การประมวลและการส่งข้อมูลดิจิทัลที่มีทั้งข้อความ 
เสียง และภาพ” (OECD, 1997) ดู ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, “ความรู้เบื้องต้น 
ecommerce,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557, http://www.ecommerce.or.th/?p=1  

6 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, “ความรู้เบื้องต้น E-Commerce,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557, http://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show 
&ac=article&Id=538636758&Ntype=6  

http://www.ecommerce.or.th/?p=1
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1. การทําธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ Business-to-Business (B2B) เป็น
การติดต่อระหว่างผู้ประกอบกิจการด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการค้าขาย ผลิตวัตถุดิบ ส่งออก  และ
นําเข้าสินค้าในลักษณะของห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) หรือในฐานะของผู้ค้าปลีก (Distributor) 

2. การทําธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค Business-to-Consumer (B2C) 
เป็นลักษณะเดียวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการตามปกติระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อโดยตรง แต่ใช้
วิธีการติดต่อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลเป็นการขยายตลาดทางการค้าสําหรับผู้ผ ลิตสินค้า 
อํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค  และเป็นช่องทางที่ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถฉกฉวย
เป็นโอกาสในการต่อสู้กับบริษัทขนาดใหญ่ได้ 

3. การทําธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค Consumer-to-Consumer 
(C2C) เป็นการติดต่อกันเองระหว่างผู้บริโภค 2 ฝ่าย อาจเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ในกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีบริโภคสินค้าชนิด หรือลักษณะเดียวกัน หรือเพ่ือขายสินค้ามือ 2  

4. การทําธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐ Business-to-Government 
(B2G)  โดยมากมักใช้สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประมูลของภาครัฐ ในประเทศที่มี
ความก้าวหน้าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว รัฐบาลมักกระทําการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนใหญ่เพื่อความสะดวก ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น 

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการของภาครัฐ (Electronic 
government) สามารถสรุปคํานิยามได้ว่า หมายถึง วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการดําเนินงานให้แก่ภาครัฐ เพ่ิมการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใส
ในการทํางาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหนึ่งแนวคิดสําคัญที่ใช้กับการบริการ
ของภาครัฐรูปแบบใหม่ เป็นการปรับปรุงบริการภาครัฐโดยนําแนวคิดการให้ความสําคัญกับลูกค้าหรือ
ประชาชนผู้มารับบริการมาใช้ (Customer Driven) โดยนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการของภาครัฐสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง  ๆ 
ดังต่อไปนี้7 

                                           
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, “E-government,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557, http://61.19.54.141/itc/ggoverment.html และ วิไลภรณ์ 
ศรีไพศาล, “ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557, 
http://www.mahadthai.com/html/detailegov_links7.html 

http://61.19.54.141/itc/ggoverment.html
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1. ระหว่างภาครัฐกับประชาชน Government-to-Citizen (G2C) เป็นช่อง
ทางการให้บริการประชาชนของภาครัฐเชื่อมต่อกับประชาชนโดยตรงผ่านระบบสาระสนเทศของรัฐ 
เช่น การชําระภาษี การจดทะเบียน การรับฟังความเห็นของประชาชน การค้นหาข้อมูลของรัฐที่
ดําเนินการและให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ โดยที่การดําเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้องเป็นการ
ทํางานแบบ Online และ Real Time มีการรับรองและการโต้ตอบที่มีปฏิสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 

2. ระหว่างภาครัฐกับเอกชน Government-to-Business (G2B) รัฐอํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรมให้แก่ภาครัฐ กับเอกชน โดยรัฐอํานวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลโอกาส
ทางธุรกิจ การจดทะเบียนทางการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง ภาษี 
เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ฯลฯ 

3. ระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (Government-to-Government) รูปแบบการ
ทํางานของภาครัฐที่ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน โดยใช้วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือประโยชน์ในการทํางานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เชื่อมโยงระบบกับ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดเป็นระบบงาน Back Office ต่าง ๆ 
เช่น ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบ ระบบรายชื่อผู้กระทําผิดคดีอาญาระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับอัตราการออมทรัพย์ เกี่ยวกับงานรัฐบาล ฯลฯ  

4. ระหว่างภาครัฐกับพนักงานของรัฐ Government-to-Employee (G2E) 
เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานของรัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงเป็น
เครื่องมือที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สร้างระบบต่าง ๆ เช่น ระบบสวัสดิการ 
ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ฯลฯ 

2.1.2 ความหมาย และเจตนารมณ์ของอากรแสตมป์ 
อากรแสตมป์ คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจัดเก็บจากบุคคลที่ได้รับ

ผลประโยชน์จากการค้า การประกอบธุรกิจ และการทํานิติกรรมระหว่างบุคคล ที่ทําขึ้นในรูปแบบของ
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ตราสาร อากรแสตมป์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเต
เรีย หรือแม้แต่บางรัฐในสหรัฐอเมริกา8 เอกสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ เช่น เอกสารทางการเงินต่าง ๆ 
บิลออฟเลดิงหนังสือมอบอํานาจ สัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้างทําของ 
สิทธิบัตร หุ้น และอ่ืน ๆ อากรแสตมป์จะถูกปิดไว้บนตราสาร หรือออกเป็นเอกสารเพ่ือใช้แนบกับตรา
สารเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเอกสารเหล่านั้นได้ชําระอากรแสตมป์แล้ว และเป็นตราสารมีผลบังคับใช้ได้
ตามกฎหมายกฎหมาย เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีภาษีอากรประเภทอ่ืน อากรแสตมป์มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทํารายได้ให้แก่รัฐ หากธุรกรรมที่ทําข้ึนเป็นธุรกรรมที่กฎหมายกําหนดว่าต้องมีการทําตราสารเป็น
หนังสือและต้องปิดอากรแสตมป์ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร
แสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด ต้องดําเนินการชําระค่าอากรแสตมปใ์ห้ครบถ้วน มิฉะนั้นตราสารนั้น ๆ 
จะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในทางแพ่งได้ อีกทั้งยังห้ามเจ้าพนักงานของรัฐลงนามรับรู้ ยอมให้
ทํา หรือบันทึกสิ่งใด ๆ ในตราสารนั้น ๆ จนกว่าจะมีการเสียอากรแสตมป์ครบถ้วน  

 

 
ภาพที่ 2.1 อากรแสตมป์แบบปิดทับที่ใช้ในช่วง ค.ศ.1880 – 1931 ของประเทศนิวซีแลนด์9 

 
นักประวัติศาสตร์ส่วนมากมีความเข้าใจตรงกันว่าอากรแสตมป์มีต้นกําเนิดใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ ในปี พ.ศ. 216710 แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่มีความเข้าใจกันว่ามี

                                           
8 Investopedia, “Stamp Duty,” Accessed 1 November, 2014, http://www. 

investopedia.com/terms/s/stampduty.asp 
9  Wikipedia, “Revenue stamps of New Zealand,” Accessed 1 November, 

2014, https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue_stamps_of_New_Zealand 
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กําเนิดมาจากประเทศสเปน และได้รับการพัฒนาจนเป็นที่นิยมโดยประเทศฮอลันดาในปี ค.ศ. 216311 
อากรแสตมป์เกิดจากการพัฒนาระบบการเก็บภาษีแบบใหม่ กําหนดให้การออกเอกสารทางกฎหมาย
ส่วนมากต้องทําลงบนกระดาษที่ปิดอากรแสตมป์ เช่น เช็ค ใบเสร็จ ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนรถ 
และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ว่าตราสารนั้น ๆ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะได้ชําระอากรแสตมป์
อย่างถูกต้องแล้ว ภายหลังการพัฒนาโดยฮอลแลนด์อากรแสตมป์จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นและถูกนําไปใช้
ในประเทศต่าง ๆ ทั้งยุโรป และเอเชีย12 เช่น  สาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2194 ราชอาณาจักร
เดนมาร์กในปี พ.ศ. 2200 ราชอาณาจักรปรัสเซียในปี พ.ศ. 2225 ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2237 
ฯลฯ อากรแสตมป์มีหลักการจัดเก็บที่คล้ายกันในทุกประเทศ แตกต่างตรงการกําหนดรายละเอียดซึ่ง
จะกําหนดแตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมของแต่ประเทศ เช่น วิธีการจัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บ หรือ
ประเภทของตราสารที่จัดเก็บอากรแสตมป์  

สําหรับอากรแสตมป์ในประเทศไทยนั้น มีการจัดเก็บอากรแสตมป์ครั้งแรกตาม 
พระราชบัญญัติอากรแสตมป์ พ.ศ.  ๒๔๗๔13 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากสงคราม และประสบภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เกิดภาวะเงินเฟ้อ  รัฐบาลจึงต้อง
ใช้มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือหารายได้ โดยการกําหนดภาษีลักษณะใหม่  ๆ ขึ้นมารวมถึงอากร
แสตมป์  เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจการค้า รวมทั้งการทํานิติกรรมระหว่างบุคคลนั้น ล้วนเกี่ยวข้อง
กับตราสาร และมีตราสารเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะด้วยการบังคับของกฎหมาย หรือโดยความสมัคร
ใจของคู่กรณี ดังนั้น อากรแสตมป์จึงเป็นภาษีที่สามารถทํารายได้ให้แก่รัฐได้โดยง่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บไม่สูงมาก การจัดเก็บในช่วงแรกนั้นมีอัตราจัดเก็บ 2 ชนิด คืออัตราการเก็บแบบตายตัว เช่น 

                                           
10 Stephen Dowell, History of Taxation and Taxes in England, 3rd edition, 

(London, New York : Longmans, Green, 1888) p. 286 
11 Wikipedia, “Stamp duty,” Accessed 1 November, 2014, https://en.wiki 

pedia.org/wiki/Stamp_duty 
12 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อากรแสตมป์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 

2550) น.1 
13

 โกเมนทร์   สืบวิเศษ,  คําบรรยายวิชาภาษีอากรว่าด้วยอากรแสตมป์, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์อักษรสาสน์, 2522), น. 1-2 
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เช็ค หรือใบรับเงิน และอัตราการเก็บแบบชนิดที่กําหนดตามจํานวนเงินในเอกสาร เช่น เอกสารสัญญา
ต่าง ๆ  

เนื่องจากอากรแสตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อย
กว่าการจัดเก็บภาษีอากรประเภทอ่ืน ประเทศหลาย ๆ ประเทศจึงเห็นความสําคัญของอากรแสตมป์ 
และพัฒนากฎหมายอากรแสตมป์ให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือทําให้สามารถจัดเก็บอากรในส่วนนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดประเภทของตราสารที่ต้องชําระอากรแสตมป์ให้มีหลายประเภท กําหนด
บทลงโทษในกรณีไม่ชําระอากรแสตมป์ และกําหนดวิธีการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ที่สะดวกแก่ผู้ยื่นขอ
ชําระอากรแสตมป์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดเก็บได้ง่ายขึ้นและ
หลีกเลี่ยงไม่ชําระอากรแสตมป์น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนกันแล้วปริมาณการจัดเก็บอากร
แสตมป์ของหลายประเทศ จะพบว่าในต่างประเทศสามารถจัดเก็บอากรแสตมป์สูงกว่าประเทศไทย
มาก กล่าวคือ ปริมาณการการจัดเก็บอากรแสตมป์ในประเทศไทยมีเพียง 0.67%  ซึ่งน้อยกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ เช่น ฮ่องกงมีปริมาณมากถึง 26.4% ประเทศสิงคโปร์มีปริมาณถึง 4.7% หรือ
ไอร์แลนด์มีปริมาณถึง 4.08% ทั้งนี้เป็นเพราะประเภทของตราสารที่จัดเก็บอากรแสตมป์แตกต่างกับ
ประเทศไทย และกําหนดกระบวนการจัดเก็บที่แตกต่าง แตม่ีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศไทย  

 
                                                                                                            *HK$ billion 

Stamp duties 39.3 0.264 
Profits tax 8.9 0.06 

General rates 8.2 0.055 

Salaries tax 6.7 0.045 
Other operating revenue(2) 49.8 0.334 

Operating revenue  112.9 0.757 

Land premium(4) 33.7 22.60% 
Other capital revenue(5) 2.5 1.70% 

Capital revenue  36.3 24.40% 

Government revenue  149.1 100% 
ตารางที่ 2.1 ปริมาณการจดัเก็บภาษีอากรของฮ่องกง 1 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557 

ดัดแปลงจาก : Research Office Legislative Council Secretariat, “Fact Sheet : Major sources of 
government revenue FS03/14-15,” Accessed 1 November, 2014, http://www.legco.gov.hk/ 

research-publications/english/1415fs03-major-sources-of-government-revenue-20150907-e.pdf 
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            *$billion 

Corporate Income Tax 13.46 21.9 % 

Personal Income Tax 8.94 14.5 % 
Withholding Tax 1.12 1.82 % 

Statutory Boards’ Contributions 0.52 0.84 % 

Assets Taxes 4.41 7.18 % 
Customs and Excise Taxes 2.45 3.99 % 

Goods and Services Tax 10.11 16.47 % 

Motor Vehicle Taxes 1.81 2.95 % 
Vehicle Quota Premiums 3.67 5.98 % 

Betting Taxes 2.62 4.27 % 

Stamp Duty 2.79 4.54 % 
Other Taxes, Fees Charge and others 9.15 14.91 % 

Operating Revenue  61.35 100% 
ตารางที่ 2.2 งบดุลทั้งหมดของปี 2014 ของประเทศสิงคโปร ์

ดัดแปลงจาก : Ministry of Finance, "Analysis Revenue and Expenditure Finance year 2014," Accessed 
3 January, 2015, http://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2014/ RevenueandExpenditure.aspx 
 

 

 *€000,000 

Excise Duty 4991.14 12.09% 

Capital Gains Tax 561.16 1.35% 
Capital Acquisitions Tax 356.77 0.86% 

Stamps 1686.52 4.08% 
Income Tax 17157.46 41.56% 

Corporation Tax 4614.46 11.17% 

Value Added Tax 11152.92 27.06% 
Training and Employment Levy 0.46 0.00% 

Local Property Tax 491.35 1.90% 

Total  41282.02 100.00% 

javascript:toggleClass('.revenue')
http://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2014/
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ตารางที่ 2.3 งบดุลของกระทรวงการคลัง ท้ังเกินดุล/(ขาดดุล) ของประเทศไอร์แลนด์ ในงวดสิ้นเดือนธันวาคม 2014 
ดัดแปลงจาก : “Finance Accounts : Audited Financial Statements of the Exchequer For the 
Financial Year 1st January 2014 to 31st December 2014 Presented to both Houses of the 

Oireachtas pursuant to Section 4 of the Comptroller and Auditor General (Amendment) Act, 
1993,” Accessed 3 January, 2015,  http://finance.gov.ie/sites/default/files/FINANCE%20 

ACCOUNTS%202014%20Final.pdf 

 
สําหรับประเทศไทยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยมาก มาจากภาษีของ

กรมสรรพากรผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ ซึ่งในปี 255814 มี
ผลการจัดเก็บสูงถึง 1,541,898 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตมี
ปริมาณเพียง 403,935 ล้านบาท และของกรมศุลกากรมีปริมาณเพียง 105,976 ล้านบาท  เมื่อ
เปรียบเทียบรายได้ของรัฐจากทั้งสามทางแล้วจะเห็นว่ารายได้ของรัฐที่ได้จากการจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากร เป็นรายได้หลักของประเทศ 

 
  

  *ล้านบาท 

  ปริมาณการจัดเก็บ คิดเป็น % 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 649,619 42.13% 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 465,679 30.20% 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 280,751 18.20% 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 83,522 5.41% 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 49,541 3.21% 

อากรแสตมป์ 12,433 0.80% 
รายได้อ่ืน 353 0.02% 

ตารางที่ 2.4 ผลการจัดเก็บรายไดร้ัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - 
สิงหาคม 2558) 

ดัดแปลงจาก : กลุ่มสารนิเทศการคลัง, ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2558, ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับท่ี 80/2558, น. 6 

                                           
14 กลุ่มสารนิเทศการคลัง,  “ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ 2558,” ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับที่ 80/2558, น.1 
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เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วปริมาณเงินได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บอากรแสตมป์มี
ปริมาณการจัดเก็บไม่มากเมื่อเทียบกับภาษีในรูปแบบอ่ืน แต่ถึงแม้จะเป็นปริมาณไม่มากก็สามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศพอควร เพราะนอกจากอากรแสตมป์เป็นภาษีที่ใช้งบประมาณในการจัดเก็บ
น้อย โดยไม่จําเป็นต้องมีเจ้าพนักงานมาควบคุมจํานวนมากแล้ว กฎหมายยังกําหนดบังคับให้ต้องชําระ
อากรแสตมป์โดยให้ตราสารบางประเภทที่กฎหมายกําหนดต้องชําระอากรแสตมป์ มิเช่นนั้นจะไม่
สามารถใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้ และมีบทลงโทษแก่ผู้ที่มีหน้าที่ชําระแต่หลบเลี่ยงไม่ชําระ เมื่อ
ประเทศไทยเริ่มเปิดการค้าระหว่างประเทศ และการค้าขายระหว่างประเทศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้ธุรกรรมที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์มีปริมาณมากขึ้น ทําให้มีแนวโน้มที่จะสามารถ
จัดเก็บอากรแสตมป์ได้มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นหากปรับปรุงระบบให้เหมาะสม อากรแสตมป์จะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากและเป็นหนึ่งในรายได้ของรัฐที่เหมาะสมเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ 

2.1.3 ความหมายของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
ระบบการส่งบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery หรือ 

EDS) คือ การที่รัฐอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยให้บริการภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต  หรือ
กระบวนการอ่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์15 ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นได้ทั้งในรูปของการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือการให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
การค้าหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากระบบการส่งบริการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยหน่วยงานของ
รัฐประหยัดค่าใช้จ่าย และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาติดต่อราชการ 

ในส่วนของความหมาย เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการนําอากร
แสตมป์ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้  ผู้ เขียนจึงต้องอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับความหมายอากรแสตมป์

                                           
15 The Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); Article 2. 
“Electronic Service Delivery” means the delivery of public services in the 

form of receipt of forms and applications, issue or grant of any license, permit, 
certificate, sanction or approval and the receipt or payment of money by electronic 
means following the procedure prescribed hereunder ….” 

and Wikipedia,  “Electronic services delivery,” Accessed 5 January, 2014, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_services_delivery 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_services_delivery
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อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศทั้งในส่วนของประเทศที่ เ พ่ิงเริ่ มมีการใช้ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ และประเทศที่ใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มานานแล้ว  

ประเทศอินเดียให้คําจํากัดความว่า “ประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamping)” 
หมายถึง การใช้โปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์และวิธีการที่แม่นยําเพ่ือชําระอากรแสตมป์ที่ให้แก่
รัฐบาล โดยไม่สามารถใช้ระบบนี้เพ่ือชําระค่าธรรมเนียมศาลได้ อย่างไรก็ตามระบบนี้จะใช้เฉพาะกับ
เมืองใหญ่เท่านั้น เช่น ในรัฐคุชราต รัฐกรณาฎกะ รัฐมหาราษฏระ กรุงนิวเดลี รัฐอัสสัม รัฐราชสถาน 
เป็นต้น โดยใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาแทนที่อากรแสตมป์แบบเก่าที่เป็นกระดาษหรือ
ตราประทับ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น Stock Holding Corporation of India Limited 
(SHCIL)16 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล (Central record keeping agency) 
หน่วยงานเดียว จัดตั้งโดยรัฐบาลของประเทศอินเดีย มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ ของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อาทิ การลงทะเบียนของผู้ใช้ การกําหนดวงเงิน และกํากับดูแลระบบ
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ และเป็นผู้แต่งตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บในประเทศ  
(Authorised Collection Centers หรือ ACC)”17  

ประเทศมาเลเซียให้คําจํากัดความ “อากรแสตมป์” ว่าหมายถึง การจัดเก็บภาษี
จากตราสารภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายอากรแสตมป์  โดยจัดเก็บจากตราสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย การค้า และตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ มีลักษณะการจัดเก็บแบบตายตัวสําหรับตราสารบาง
ประเภทและจัดเก็บภาษีตามมูลค่าสําหรับตราสารบางประเภท และให้คําจํากัดความ18 “STAMPS 
หมายถึง การใช้งานอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์และระบบการชําระเงินผ่านทาง อินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธี
ดังกล่าวใช้แทนกระบวนการชําระอากรแสตมป์ปกติที่ต้องกระทําผ่านจุดให้บริการของกรม
กรมสรรพากรของประเทศมาเลเซีย (Inland Revenue Board of Malaysia หรือ LHDNM) ซึ่ง

                                           
16 Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd, “Stock Holding 

Corporation of India Ltd. (SHCIL),” Accessed August 13, 2014, http://www.souharda. 
coop/download/information/SHCIL.docx   

17 Stock Holding Cooperation of India Limited, “E-Stamping FAQ,” 
Accessed August 14, 2014, http://www.shcilestamp.com/FAQ.html and Wikipedia, “E-
stamping,” Accessed August 13, 2014, https://en.wikipedia.org/wiki/E-stamping 

18 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, “Stamp duty,” Accessed August 
13, 2014, https://stamps.hasil.gov.my/stamps/index.php/login 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_Holding_Corporation_of_India_Limited
http://www.shcilestamp.com/FAQ.html
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อากรแสตมป์และเครื่องทําเครื่องประทับอากรแสตมป์ จะถูกแทนที่โดยใบรับเงินหรือเอกสารรับรอง
อากรแสตมปท์ี่ออกผ่านระบบ STAMPS”19  

ประเทศสิงคโปร์ให้คําจํากัดความ “ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Stamping System) ว่า ระบบอากรแสตมปอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ ช่องทางในการอํานวยความสะดวกใน
การปิดอากรแสตมป์ ให้สามารถปิดได้จากทั้งที่บ้าน หรือที่ทํางานโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือเสียค่า
สมาชิกสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องมี ได้แก่ ข้อมูลของตราสารที่มีความประสงค์จะรับรอง แล้วระบบจะ
คํานวณค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้
จากทุกที่เพียงต้องมีอินเทอร์เน็ตและบัญชีธนาคาร ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการตกลงจะชําระอากรแสตมป์
ระบบจะหักค่าอากรแสตมป์จากบัญชี eNETS ในทันทีสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือ
ผ่านระบบ GIRO สําหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน เมื่อชําระอากรแสตมป์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ได้ในทันท”ี20 

ประเทศไอร์แลนด์ให้คําจํากัดความว่า  “อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Stamping) คือ กระบวนการล่าสุดในการยื่นขอและชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบ ROS หากท่านเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ ROS อยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยื่นเอกสารเกี่ยวกับอากรแสตมป์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชําระเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ให้แก่กรมสรรพากร และรับเอกสารรับรองอากรแสตมป์” กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสามารถยื่นขอ
ชําระอากรแสตมป์ ชําระอากรแสตมป์ และรับอากรแสตมป์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน เมื่อ

                                           
19 Inland Revenue Board Of Malaysia, “What is Stamp?,” Accessed August 

13, 2014, http://www.hasil.gov.my/goindex.php?kump=2&skum=4&posi=1&unit=7& 
sequ=1 

20 Inland Revenue Authority of Singapore, “Know more about the e-
Stamping System,” Accessed August 15, 2014, https://estamping.iras.gov.sg/webforms 
/Registration/REG0035.aspx 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/e-stamping/faqs.html#section1
http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/e-stamping/faqs.html#section1
http://www.hasil.gov.my/goindex.php?kump=2&skum=4&posi
https://estamping.iras.gov.sg/webforms/Registration/REG0035.aspx
https://estamping.iras.gov.sg/webforms/Registration/REG0035.aspx
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ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนกับระบบ ROS แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบอากรแสตมป์ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือยื่นเอกสารขอชําระอากรแสตมป์และชําระอากรแสตมป์”21  

จากการศึกษาความหมายของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาข้างต้น จะ
พบว่าลักษณะสําคัญของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์คือการให้บริการอากรแสตมป์ของภาครัฐ
ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของการกรอกข้อมูลและการชําระเงิน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังทําให้การตรวจสอบข้อมูลว่าได้ชําระอากรแสตมป์นั้น
อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สามารถทําได้อย่างง่ายดายขึ้น ทั้งนี้การคิดค้นระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความยุ่งยาก ลดปัญหาการคํานวณมูลค่าอากรแสตมป์ซึ่ง
อาจจะคลาดเคลื่อน ปัญหาจากการปลอมแปลงอากรแสตมป์ และเพ่ือทําให้ระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์รวดเร็ว  

 

                                           
21 The Office of the Revenue Commissioners, “Frequently asked 

questions,” Accessed August 13, 2014, http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/e-
stamping/faqs.html#section24 
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเอกสารรับรองอากรแสตมป์ของประเทศสิงคโปร์22  

 

                                           
22 Inland Authority of Singapore ,”e-Stamping Guide to e-Stamp your 

document April 2015,” Accessed May 13, 2014, https://www.iras.gov.sg/irashome/ 
uploadedFiles/IRASHome/Other_Taxes/Stamp_Duty_for_Property/Learning_the_basic
s/User_Guide[1].pdf  
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2.2 ลักษณะการให้บริการของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
 
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเช่นเดียวกับอากรแสตมป์ทั่วไป กล่าวคือเป็น

ภาษีประเภทหนึ่งจัดเก็บโดยรัฐบาล ในลักษณะของการจัดเก็บภาษีทางอ้อม ผู้เสียภาษีนี้มิได้รับ
ผลตอบแทนใด ๆ กลับมาทางตรง ดังนั้นจึงมีลักษณะการจัดเก็บแตกต่างจากการจัดเก็บค่าภาษีหรือ
ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ถึงแม้จะเป็นการจัดเก็บท่ีเป็นลักษณะบังคับ และทําโดยหน่วยงานภาครัฐ แต่ผู้ชําระ
ค่าธรรมเนียมจะได้รับผลตอบแทนกลับมา อากรแสตมป์จะจัดเก็บเมื่อมีการทําตราสารต่าง ๆ โดยมี
อัตราการจัดเก็บแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของตราสาร 

ในส่วนของลักษณะการให้บริการ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการให้บริการระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง และ
ประเทศไอร์แลนด์ ในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงกระบวนการโดยทั่วไปของการใช้บริการ ระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันของทั้งสามประเทศ 

การให้บริการอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของทุก ๆ ประเทศจะถูกควบคุมดูแล และ
จัดเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) ของ
ประเทศอินเดีย Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) ของประเทศสิงคโปร์ Inland 
Revenue Department ของฮ่องกง โดยในบางประเทศหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมิใช่กรมสรรพากร
เอง แต่เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลธุรกรรมต้องชําระอากรแสตมป์ หรือหน่วยงานที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาให้
มีหน้าทีอ่อกอากรแสตมป์ จัดเก็บข้อมูลของอากรแสตมป์ และตรวจสอบอากรแสตมป์  

กระบวนการใช้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจัดทําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในอินเทอร์เน็ตโดยให้บริการออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการระบบ
อากรแสตมปอิ์เล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนกับทางหน่วยงานของรัฐหรือที่รัฐกําหนดให้มีหน้าที่รับ
จดทะเบียนเพ่ือรับรหัสประจําตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งใช้สําหรับเข้าใช้บริการ
ผ่านทางหน้าเว็บไซด์  

ในขั้นตอนของการลงทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการต้องนําส่ง หรือแนบเอกสารที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเพ่ือยืนยันตัวตนของผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ ภายหลังลงทะเบียนสําเร็จ 
ผู้ใช้บริการจึงสามารถใช้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายหลังการลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจําตัวและรหัสผ่านของตน กรอกแบบฟอร์มขอชําระ
อากรแสตมป์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ระบบคํานวณมูลค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระ หลังจากนั้นจะ
เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะชําระเงินผ่านทางระบบต่าง ๆ เช่น เช็ค หรือตั๋วเงิน บัตรเครดิต  
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บัตรเดบิต ฯลฯ เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลในส่วนแรกเรียบร้อย และผู้ใช้บริการได้ชําระอากรแสตมป์
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารรับรองอากรแสตมป์  เพ่ือใช้แนบไปกับตราสาร เอกสาร
รับรองอากรแสตมป์นี้ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์ได้เองโดยใช้เครื่องพิมพ์
ปกติท่ีมีอยู่  

แม้จากลักษณะการจัดทําเอกสารรับรองอากรแสตมป์จะดูเหมือนการปลอมเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์สามารถทําได้โดยง่าย แต่ประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ระบบนี้ต่างให้ความเห็นว่าการใช้
ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลอมอากรแสตมป์ได้23 เป็น
เพราะเอกสารรับรองอากรแสตมป์แต่ละใบจะมีตัวเลขเฉพาะสําหรับตราสารนั้น ๆ กํากับอยู่ และ
เนื่องจากไม่สามารถนําไปใช้กับเอกสารอ่ืนนอกจากเอกสารระบุตอนชําระอากรแสตมป์ได้ ข้อมูล
รายละเอียดบางเรื่องของตราสารจึงถูกระบุไว้ในเอกสารรับรองอากรแสตมป์ เช่น ประเภทของอากร
แสตมป์ซึ่งถูกแบ่งตามชนิดของตราสาร วันออกตราสาร เลขที่ของอากรแสตมป์ ด้วยเหตุที่ข้อมูลของ
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ทั้งหมดที่ออกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของอากรแสตมป์ผ่านระบบเครือข่ายเช่นเดียวกับการยื่นขอชําระอากรแสตมป์
ได้ โดยระบรุายเลขที่เฉพาะตราสาร และละเอียดเกี่ยวกับตราสารที่ยื่นขอปิดอากรแสตมป์  

ในส่วนของการเสียอากรแสตมป์ การขอคืนอากรแสตมป์ที่มีการออกผิดพลาด การ
ขอคืนอากรแสตมป์ หรือการออกอากรแสตมป์ใหม่ในกรณีที่อากรแสตมป์เดิมเสียหายหรือสูญหาย 
ประเทศต่าง ๆ จะกําหนดรายละเอียดไว้แตกต่างกันแต่ผู้ใช้บริการสามารถกระทําผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากแต่ในบางประเทศอาจต้องมีการยื่นเอกสาร ณ สํานักงานของกรมสรรพากรหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบเพิ่มเติม  

 
 
 
 

                                           
23 Jiby Kattakayam, “A flawed business model,”  Accessed August 13, 

2014, http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/a-flawed-business-model/article 
4108138.ece and R.C. Razdan, “e-Stamping Case Study,” Accessed August 13, 2014, 
http://www.crimsonlogic.com/e-citizen.html 

http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/a-flawed-business-model/article%204108138.ece
http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/a-flawed-business-model/article%204108138.ece
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2.3 ข้อดีของการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ข้อดีของการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์อาจสรุปได้ 10 ประการ24 ดังนี้ 
1. สามารถใช้บริการได้ทุกที่แม้กรณีเร่งด่วนโดยปราศจากข้อจํากัด และต้นทุนใน

การเดินทาง 
2. ประหยัดต้นทุน และเวลาในการติดอากรแสตมป์ ให้กับภาคเอกชนเนื่องจากไม่

ต้องซื้ออากรแสตมป์มาเก็บไว้เพื่อใช้ในแต่ละครั้ง 
3. ลดขั้นตอนในการเข้าใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ 
4. ลดต้นทุนของรัฐ ทั้งในส่วนของบุคลากร และทรัพยากรในการจัดทํา จัดส่ง 

จําหน่ายอากรแสตมป์  
5. สามารถจัดเก็บอากรแสตมป์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
6. ขจัดปัญหาการตกหล่นสูญหายของเอกสารต้นฉบับอันอาจเกิดขึ้นขณะเดินทาง

ในการใช้บริการอากรแสตมป์แบบปกติ 
7. มีวิธีการชําระค่าบริการที่สะดวก และยืดหยุ่นโดยผู้ใช้อาจเลือกชําระค่าบริการ

ได้ทั้งแบบปกติ คือชําระผ่านจุดบริการของสรรพากร หรือชําระค่าบริการโดย
ทางออนไลน์ได ้

8. สะดวกต่อการเก็บข้อมูลในการใช้บริการในครั้งต่อไป เนื่องจากระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มีระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่สามารถเรียกดู
ภายหลังได้ 

9. ลดภาระด้านการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐในเรื่องการตรวจสอบย้อนหลัง 
10. ลดปัญหาที่เกิดจากการปลอมอากรแสตมป์ 
จากข้อดีของการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการ

ใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ

                                           
24 Registration & Stamps Department of Government of Rajasthan, “E-

Stamping,” Accessed August 13, 2014, http://igrs.rajasthan.gov.in/e-stamping.htm and  
OECD, “Managing Service Demand : A practical guide to help revenue bodies better 
meet taxpayers’ service expectation,” OECD Publishing, p. 46 

http://igrs.rajasthan.gov.in/e-stamping.htm
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อย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรมีการผลักดันให้มีการใช้ ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
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บทที่ 3 
กฎหมายเกี่ยวกับแสตมปอ์ิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ 

 
กฎหมายเกี่ยวกับแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศนี้ ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และ ประเทศไอร์แลนด์ ผู้เขียน
เลือกที่จะศึกษาประเทศสิงคโปร์เพราะอยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นคู่แข่งสําคัญทาง
การค้าการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่
ก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอีกด้วย ผู้เขียนเลือกที่จะศึกษาฮ่องกงเนื่องจากนโยบายเสรีทาง
เศรษฐกิจของฮ่องกง ซึ่งมีความพยายามในการพัฒนาความสามารถและขยายตลาดการค้าการลงทุน 
ทําให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนที่ทันสมัย ทั้งนี้ถ้าประเทศไทยต้องการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเปิดโลกทัศน์เพ่ือการศึกษาพัฒนาการของประเทศที่เป็นคู่แข่ง
ทางการค้า ตลอดจนประเทศท่ีมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัยดังเช่นประเทศสิงคโปร์และ
ฮ่องกงนั่นเอง ในส่วนของประเทศไอร์แลนด์ ผู้เขียนเลือกที่จะศึกษากฎหมายของประเทศนี้เนื่องจาก
เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปที่กําหนดยุทธศาสตร์ต่อเอเชียเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจการค้า และการลงทุน และเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ไม่นาน สาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศดังกล่าวมีดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์  

 
ภายหลังจากท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือประเทศสิงคโปร์แยกตัวออกมาจากประเทศ

มาเลเซีย และประกาศตนเป็นเอกราชในปี ค.ศ. 19651 ในช่วงนั้นประเทศสิงคโปร์มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาคนตกงาน ปัญหาอาชญากรรม รวมถึงปัญหาจากการขาดการศึกษาของชาวสิงคโปร์ 
และเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปิดประเทศของประเทศสิงคโปร์จึงไม่ใช่
ทางเลือกสําหรับรัฐบาลหากแต่เป็นเหตุบังคับ เพราะรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์จึงมีความเชื่อว่า การ
ที่จะอยู่รอดในสังคมโลกประเทศสิงคโปร์จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นประเทศที่สําคัญและมีประโยชน์

                                           
1 Library of Congress, “History of Singapore,” Accessed December 15, 

2014, http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Singapore-history.htm 
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สําหรับชาติอ่ืน ๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงภายในประเทศ2 เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์นี้ รัฐบาลจึงเริ่มต้นจากพัฒนาระบบราชการ โดยเน้นในเรื่องการวางรากฐานของ
ระบบราชการ เตรียมความพร้อมให้ระบบราชการให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของประเทศอ่ืน ๆ ได้ 
และควบคุมระบบให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามาก
ที่สุดโดยเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นเพราะการพัฒนาด้านดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่
สามารถได้รับผลตอบแทนมาก รัฐบาลจึงเริ่มนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับกิจการทุกประเภท 
รวมถึงการทํางานของภาครัฐบาลเองด้วย เพ่ือทําให้ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของโลก 

การให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) ของประเทศสิงคโปร์
จัดทําขึ้นเพ่ือเร่งการพัฒนา ทําให้สามารถพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สามารถ
พัฒนาประเทศจากกลุ่มประเทศโลกที่สามเป็นกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสิงคโปร์ มุ่งสร้างให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศผู้นําทางการเมือง
และการบริการสาธารณะ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างระบบสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ทุกฝ่าย และทําให้
หน่วยงานของรัฐทํางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงานของรัฐในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) และสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ3 การสร้างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงที่ 1 วางรากฐานสําหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างระบบที่รองรับการให้บริการ 
ช่วงที่ 2 ย้ายการให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐมาเป็นระบบออนไลน์ และช่วงที่ 3 สนับสนุนให้
ประชาชนใช้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของลูกจ้าง พนักงานราชการ นักธุรกิจ 
และประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักการให้บริการ “C.A.R.E.” ย่อมาจาก 

                                           
2 Infocomm Development Authority of Singapore, “Introduction, eGov 

Masterplans,” Accessed December 15, 2014, http://www.egov.gov.sg/egov-master 
plans-introduction 

3 Jeannie Chua, “The e-Transformation Journey of Singapore,” National 
Strategies to Harness Information Technology : Seeking Transformation in Singapore, 
Finland, the Philippines, and South Africa, 2012 edition, ed. Nagy K. Hanna and Peter 
T. Knight (Springer New York, 2011), p. 42-43. 
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“C” ย่อมาจาก มารยาท (Courtesy) โดยถือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ และถือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เป็นลูกค้าคนสําคัญที่เข้ามาซื้อบริการของภาครัฐ 

“A” ย่อมาจาก สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ผู้ใช้บริการต้องสามารถเข้าถึง
เว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และเพ่ือทุกวัตถุประสงค์ 

“R” ย่อมาจาก ความรับผิดชอบ (Responsibility) หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ต้องฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

“E” ย่อมาจาก ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องสามารถเชื่อถือได้ มีความปลอดภัย ปราศจากอุปสรรคหรือปัญหาในการใช้งาน สามารถจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลได้ และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ4  

อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นหนึ่งในการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการให้บริการในลักษณะรัฐต่อหน่วยธุรกิจหรือลูกค้า (Government-to-Business and 
Customers หรือ G2BC) กล่าวคือ เป็นเสมือนผู้ให้ข้อมูล ให้บริการทั้งในส่วนการตอบคําถามและข้อ
เรียกร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมแก่ผู้ใช้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรวบรวม
การติดต่อราชการให้สะดวกมากขึ้น และทําให้เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
stop service)5   

อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์แบบลงทะเบียนถูกใช้ครั้งแรกในโลกในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1999 โดยระยะแรกผู้ใช้งานอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทะเบียนกับทางกรม
กรมสรรพากรแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore หรือ IRAS) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลผู้ให้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ การชําระค่าบริการผู้ใช้จะต้อง
ชําระค่าสมาชิกเป็นรายเดือน และค่าธรรมเนียมการบริการเป็นรายครั้งในการปิดอากรแสตมป์6 

เอกสารที่ต้องชําระอากรแสตมป์ ได้แก่ ตราสารที่เกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวเนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์และหุ้น 

                                           
4 Huong Ha and Ken Coghill, “E-Government in Singapore - A Swot and 

Pest Analysis,” Asia-Pacific Social Science Review, volume 6, (De La Salle University, 
2006) p. 105-106 

5 Jeannie Chua, supra note 3, pp. 42-48. 
6 CFO Innovation Staff, “Singapore Set To Launch Electronic Stamp 

Duties,” Accessed August 13, 2014, http://www.cfoinnovation.com/content/singapore 
-set-launch-electronic-stamp-duties  

http://www.cfoinnovation.com/content/%20singapore-set-launch-electronic-stamp-duties
http://www.cfoinnovation.com/content/%20singapore-set-launch-electronic-stamp-duties
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อับประกอบไปด้วย การเช่า การซื้อ การขาย การให้ หรือการตกเป็นมรดก ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงแรกนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัทกฎหมาย และบริษัท
ด้านอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ในส่วนของเอกชนหรือผู้ใช้บริการรายบุคคลต้องติดต่อชําระอากรแสตมป์
ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการชําระอากรแสตมป์ของกรมสรรพากร เพ่ือใช้บริการประทับตราแสตมป์แบบ
ธรรมดานั่นเอง 

ภายหลังได้เริ่มมีการพัฒนาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสิงคโปร์ 
เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2010 แก้ไขให้บริการทั้งในภาคธุรกิจและการใช้ส่วนบุคคล โดยไม่ต้องมีการ
ชําระค่าสมาชิก ตราสารทุกประเภทที่ต้องปิดอากรแสตมป์จะถูกปิดอากรแสตมป์ผ่านทางระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์มา
ใช้แนบกับตราสารได้ไม่ว่าจะจากที่พักหรือที่ทํางานโดยปราศจากความยุ่งยากในการนําเอกสารทาง
ธุรกิจหรือเอกสารทางกฎหมายไปติดต่อที่หน่วยงานของสรรพากร  

3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสิงคโปร์ถูกบัญญัติไว้ใน 

Stamp Duties Act (CAP. 312) กฎหมายดังกล่าวมีการแก้ไขเรื่อยๆเพ่ือให้เข้ากับการพัฒนาของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 10 หมวดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 บทนํา 
หมวดที่ 2 ข้อกําหนดทั่วไปที่ใช้กับตราสาร 
หมวดที่ 3 ข้อกําหนดที่ใช้กับตราสารบางชนิด  
หมวดที่ 4 ความรับผิดในการชําระอากรแสตมป์  
หมวดที่ 5 การวินิจฉัยอากรแสตมป์  
หมวดที่ 6 กําหนดเวลาการชําระอากรแสตมป์ 
หมวดที ่7 ตราสารปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง 
หมวดที่ 8 กรณีท่ีถือว่าชําระอากรแสตมป์มากเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด  
หมวดที่ 9 การกระทําผิดกฎหมายและบทลงโทษ 
หมวดที่ 10 บททั่วไป  
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์บัญญัติเรื่องอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ควบคู่

กับอากรแสตมป์ปิดทับ กล่าวโดยสรุปการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ (Duly stamped) หมายถึง การที่
ตราสารได้ปิดหรือประทับอากรแสตมป์ภายในเวลา และกระบวนการที่กฎหมายกําหนด หรือตราสาร
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ที่ประทับตราผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์และได้แนบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ซี่งออก
เพ่ือตราสารนั้น ๆ ไปกับตราสารภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด7  

ในส่วนของอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายฉบับนี้ให้คําจํากัดความของ
ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์โดยสรุป8 หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทําขึ้นภายใต้
ข้อกําหนดของมาตรา 6B และกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ให้คําจํากัดความเกี่ยวกับ เอกสารรับรองอากร
แสตมป์ (Stamp certificate)  โดยสรุปว่าหมายถึง เอกสารรับรองที่ถูกออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับตราสารใดก็ตาม พร้อมทั้งระบุชําระอากรแสตมป์ในปริมาณที่กําหนดสําหรับตราสารนั้น ๆ 
หรือระบุว่าได้นําส่งอากรเพ่ือตราสารนั้น ๆ ในส่วนของข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดอยู่ในข้อ 6C และ 6D โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

3.1.1.1 ผู้มีอ านาจจัดเก็บอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายฉบับนี้ให้อํานาจรัฐมนตรี (Minister) แต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ

อันได้แก่ อธิบดีกรมอากรแสตมป์ (Commissioner of Stamp Duties) และรองอธิบดีกรมอากร
แสตมป์ (Deputy Commissioners of Stamp Duties) ตามแต่สมควร เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ให้สิทธิอธิบดีกรมอากรแสตมป์ในการแต่งตั้งผู้แทนเข้ามาเป็น

                                           
7 Stamp Duties Act Article 2: Interpretation 
“…duly stamped, as applied to an instrument chargeable with duty, 

means  
(a) that the instrument bears an adhesive or impressed stamp of not less 

than the proper amount, and that stamp has been affixed in accordance with the 
provisions of this Act for the time being in force at the time of stamping; or  

(b) that the instrument, if stamped using the E-Stamping system, has 
attached to it a stamp certificate issued for the instrument by the Commissioner in 
accordance with the provisions of this Act for the time being in force at the time of 
stamping; … 

8 Stamp Duties Act  Article 2: Interpretation   
“…E-Stamping system means the computer service established under 

section 6B…” 
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เจ้าพนักงาน หรือจ้างบุคคลเข้ามาดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยมอบอํานาจ
ให้บุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้  อธิบดีกรมอากรแสตมป์ยังมีหน้าที่สร้างระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่า “ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Stamping System) 
ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการออกเอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการสร้าง
ระบบดังกล่าวแล้วยังสามารถใช้อํานาจกําหนดข้อกําหนดต่าง ๆ ในประเด็นที่กฎหมายให้อํานาจและ
อธิบดีกรมอากรแสตมป์เห็นว่ามีความจําเป็น ได้แก่ ประเด็นเรื่องการกําหนดข้อมูลรายละเอียดของ
เอกสารที่ต้องนําส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยืนยันถึงข้อเท็จจริง หรือสภาวการณ์ที่กระทบ
ต่อค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์9 กําหนดกระบวนการวิธีการใช้ระบบรวมทั้งขั้นตอน การจัดการใน
กรณีท่ีระบบมีปัญหา รวมถึงพัฒนาระบบให้เหมาะสมและสมบูรณ ์

หากได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี อธิบดีกรมอากรแสตมป์จะสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดตลอดจนแบบฟอร์มที่จะส่งผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตรวจสอบขั้นตอนในการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสถานการณ์ที่มีความผิดปกติ 
หรือการหยุดชะงักในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และกระทําการใด ๆ เพ่ือการพัฒนาการ
ให้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์10 ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการแก้ปัญหาของระบบและ

                                           
9 Stamp Duties Act Article 5: All facts and circumstances to be set out 

10 Stamp Duties Act Article 6B: E-Stamping system 
(1) The Commissioner may establish or operate a computer service 

known as the E-Stamping system that enables a registered person, in accordance 
with the arrangements made under this section— 

(a) to obtain an assessment of stamp duty (and any penalty) on an 
instrument; 

(b) to pay stamp duty (and any penalty) on an instrument by electronic 
funds transfer in accordance with the assessment; and 

(c) to stamp the instrument by attaching a stamp certificate to it which 
bears an authorisation number issued for the instrument and such other particulars 
as are determined by the Commissioner, without the need for the instrument to be 
presented to the Commissioner or a proper officer in charge of the stamp office. 
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ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การชําระอากรแสตมป์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูก
ควบคุมโดยสมาคมธนาคารแห่งประเทศสิงคโปร์ (Association of Bank of Singapore) 

ในส่วนของอํานาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมอากรแสตมป์มีอํานาจหน้าที่
เสมือนอธิบดีกรมอากรแสตมป์ตามกฎหมายทั้งหมด รวมถึงแต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าพนักงานเข้ามา

                                           
(2) Any person may apply to the Commissioner to register to use the     

E-Stamping system. 
(3) The Commissioner may refuse an application made under subsection 

(2) or approve the registration of the applicant subject to such terms as he thinks fit. 
(4) An approval may be amended at any time by agreement between the 

Commissioner and the registered person or by written notice given by the 
Commissioner to the registered person.  

(5) An approval granted under subsection (3) shall remain in force until it 
is cancelled by the Commissioner or until the registered person surrenders the 
approval. 

(6) The Commissioner may, by written notice, cancel an approval at any 
time for any reason.  

(7) The Commissioner may, with the approval of the Minister — 
(a) determine the information and particulars that may be electronically 

transmitted under the E-Stamping system, including the form and manner they are to 
be transmitted;  

(b) determine the procedure for use of the E-Stamping system, including 
the procedure in circumstances where there is a breakdown or interruption in the 
computer service; and 

(c) generally do such other things for the better provision of the 
computer service. 
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ดําเนินการแทน และสามารถกําหนดให้ผู้ดําเนินการแทนมีอํานาจหน้าที่บางส่วนเช่นเดียวกับอธิบดี
กรมอากรแสตมป์ รวมถึงให้อํานาจหรือจํากัดอํานาจของเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้อง11 

3.1.1.2 ผู้ที่สามารถใข้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
บุคคลที่ต้องชําระอากรแสตมป์ ได้แก่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามแต่ที่

สัญญาหรือตราสารระบุ หากไม่มีการระบุไว้ในสัญญา จึงใช้ตามข้อกําหนดของกฎหมายซ่ึงจะถูก
จําแนกตามประเภทของตราสาร ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกําหนดว่าไม่ต้องชําระอากรแสตมป์ซึ่งได้เก่
กรณีที่ตราสารนั้น ๆ ออกโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ12 และกรณีที่ตราสารเกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่
นอกประเทศสิงคโปร์ หรือเกี่ยวกับกิจการที่ต้องทํานอกประเทศสิงคโปร์ 

กฎหมายให้สิทธิบุคคลทุกคนสามารถลงทะเบียนเพ่ือใช้งานระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ จากลักษณะการลงทะเบียนและการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ผู้ใช้บริการรายบุคคลซึ่งสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และ
ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนกับระบบของกรมสรรพากร หรือIRAS ซึ่งทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันในเรื่อง
ของกระบวนการชําระเงิน และปริมาณครั้งที่สามารถเข้าใช้งาน  

ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องลงทะเบียน สําหรับการเข้าใช้บริการครั้งเดียว (One-
time stamping) การชําระเงินจะชําระผ่านทางระบบ eNETS13  

ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน จะเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่ทําธุรกรรมที่อยู่ในบังคับ
ต้องชําระอากรแสตมป์บ่อยครั้ง และประสงค์จะเก็บข้อมูลเอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่เคยออกไว้ใน
ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น การชําระเงินจะชําระผ่าน

                                           
11 Stamp Duties Act Article 3: Commissioner and Deputy Commissioners 

of Stamp Duties 
12 Stamp Duties Act Article 36: Exemption 
13 NETS คือระบบที่ควบคุมโดยธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้แก่ DBS Bank OCBC 

Bank และ United Overseas Bank (UOB) อีกทั้งถูกกําหนดให้เป็นระบบการชําระเงินแห่งชาติโดย 
ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore หรือ MAS) สามารถแบ่งออก
ได้เป็น NETS CashCard ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรเครดิตเพ่ือการชําระราคา NETS FlashPay Card 
ซึ่งสามารถใช้ชําระค่าพาหนะสาธารณะ และอ่ืน ๆ ในประเทศ และeNETS หรือบริการหักเงินในบัญชี
เดบิตออนไลน์หรือบัตรเครดิต ดู NETS, “About Us,” Accessed August 13, 2014, 
https://www.nets.com.sg/about-nets 



34 
 

 
 

ทางระบบ GIRO ซึ่งหมายถึงระบบหักบัญชีอตัโนมัติระหว่างองค์กรการเรียกเก็บเงินและธนาคารโดยมี
สมาคมธนาคารประเทศสิงคโปร์ (Association of banks in Singapore หรือ ABS) เป็นผู้ดูแล ใน
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้บริการต้องเข้าไปกรอกแบบคําร้องขอใช้งานระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง https://estamping.iras.gov.sg รายละเอียดที่ต้องกรอกประกอบด้วย
รายละเอียดในส่วนของบริษัท อาทิ สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ ฯลฯ รวมถึงลงทะเบียนชําระเงิน
กับระบบ GIRO ภายหลังได้รับผลการลงทะเบียนกับทางระบบ ผู้ใช้บริการจึงสามารถเข้าใช้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบัญชีส่วนตัวและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้ยื่นขอชําระและชําระอากร
แสตมป์ได้  

อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้บริการระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  อธิบดีกรมอากรแสตมป์สามารถปฏิเสธการลงทะเบียน หรืออนุมัติให้ใช้บริการ
โดยมีเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอากรแสตมป์เห็นว่าเหมาะสม หรืออนุมัติโดยให้มีผลใช้ได้ในภายหลังตาม
ความ ตกลงของเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคําขอ เมื่อมีการการอนุมัติการลงทะเบียนหรือการยกเลิกการ
อนุมัติการลงทะเบียนอธิบดีกรมอากรแสตมป์ต้องแจ้งแก่ผู้ลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้การ
อนุมัติจะมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยอธิบดีกรมอากรแสตมป์เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้ลงขอ
ลงทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการยกเลิก หรือเมื่อผู้ลงทะเบียนขอ
ยกเลิกการใช้บริการ14 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการประเภทใด ผู้ใช้บริการก็สามารถใช้บริการพ้ืนฐาน
ของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ประกอบด้วย เข้าถึงอากรแสตมป์และค่าปรับ ชําระอากร
แสตมป์และค่าปรับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามการประเมิน ปิดอากรแสตมป์โดยการแนบเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ซึ่งกําหนดเลขที่อนุญาตให้ออกสําหรับตราสารไปกับตราสารที่ขอ รวมถึงการ
ตรวจสอบเอกสารรับรองอากรแสตมป์  

3.1.1.3 ฐานการจัดเก็บ และผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ 
ตราสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ คือตราสารทุกประเภทซึ่ง

ถูกเขียนบนพื้นทีใ่ด ๆ ที่สามารถแสดงตัวหนังสือและข้อความที่เขียนได้ นอกจากนี้ต้องเป็นตราสารที่
ยังไม่เคยมีผู้ใดจัดทําขึ้นมาก่อน โดยหลักการจัดเก็บไม่ยึดตามหลักเขตแดนหากแต่บังคับตาม
วัตถุประสงค์ของตราสาร กล่าวคือไม่ว่าตราสารนั้น ๆ จะจัดทําขึ้นในหรือนอกประเทศ หากเป็นตรา
สารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ กิจการ การกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดในประเทศ หรือระบุให้รับ

                                           
14 Stamp Duties Act Article 6B, supra note 10. 

https://estamping.iras.gov.sg/
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สิ่งใด ๆ ในประเทศตราสารนั้น ๆ ก็อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์15 การคํานวณค่าอากรแสตมป์ 
ค่าปรับ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ในแต่ละประเภทตราสาร จะถูกแบ่งจากลักษณะของตรา
สาร ซึ่งได้แก่ ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ผู้รับโอนหรือผู้ โอน และผู้จํานอง ฯลฯ16 ประเภทของตราสารที่อยู่ใน
บังคับต้องชําระอากรแสตมป์สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ (Sale & purchase of 
immovable properties) 

2. การเช่า หรือ ครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ (Lease/Tenancy) 
3. การโอนหุ้น (Share transfer) 
4. การจํานอง (Mortgage) 
5. การได้รับยกเว้น (Remission/Exemption) 
6. การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน หรือการโอนหุ้นโดยการให้ (Transfer 

of immovable property/land/stocks and shares by way of 
gift) 

7. เอกสารเกี่ยวกับการโอนรูปแบบอื่น (Other transfers/documents) 
เช่น การให้โดยเสน่หา (Gifts) 

กรณีท่ีถือว่าได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้ว คือ กรณีที่ได้ชําระอากร
แสตมป์ อย่างถูกต้อง และแนบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Stamp certification) ที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารไปกับตราสารในทันที17 การไม่แนบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ หรือการแนบเอกสารรับรอง
อากรแสตมป์ล่าช้านั้นมีโทษทางกฎหมาย เอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่ระบบออกให้สามารถใช้ได้กับ
ตราสารที่ยื่นขอปิดอากรแสตมป์เท่านั้น ไม่สามารถนําเอาไปแนบกับตราสารอ่ืนได้ กฎหมายกําหนด
ห้ามมิให้นําเอกสารรับรองอากรแสตมป์นั้นไปใช้กับตราสารอ่ืน ในกรณีที่มีการกําหนดตราสารหลาย
รูปแบบซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ทุกรูปแบบ หรือมีฐานการจัดเก็บหลายฐานในตราสารฉบับเดียวกัน 
กฎหมายกําหนดให้จัดเก็บแยกตามชนิดของตราสารเสมือนเป็นตราสารคนละฉบับ และชําระอากร
แสตมป์แยกกันตามแต่ลักษณะของตราสาร18 ในกรณีของสําเนาหรือคู่ฉบับของตราสารที่ต้องชําระ

                                           
15 Stamp Duties Act Article 4: Instruments chargeable with duty  
16 Stamp Duties Act Article 34 : Duty by whom payable  
17 Stamp Duties Act Article 6A : How duties are denoted 
18 Stamp Duties Act Article 6: Instrument relating to distinct matters  
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อากรแสตมป์ยกเว้นในกรณีคู่ฉบับของสัญญาเช่าซึ่งไม่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ นอกจากมีการ
ประทับตราว่าเป็นต้นฉบับ หรือระบุไว้ในเอกสารรับรองอากรแสตมป์ว่าสําหรับตราสารที่เป็นสําเนา
หรือคู่ฉบับ19  

3.1.1.4 วิธีการจัดเก็บ 
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ให้อํานาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างระบบ

ที่เรียกว่า “ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamping system)” ที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงเอกสารการรับรองชําระอากรแสตมป์ ชําระอากรแสตมป์ผ่านออนไลน์บัญชีที่ระบุ20 
หรือชําระค่าอากรแสตมป์ออฟไลน์ และชําระค่าปรับ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการปิดอากร
แสตมป์ถูกกําหนดให้ใช้วิธีแนบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ไปกับตราสาร โดยไม่ต้องนําตราสารหรือ
เอกสารใด ๆ ไปยื่นให้แก่เจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของอากรแสตมป์  ผู้ที่ประสงค์จะใช้
บริการสามารถเลือกที่จะลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนกับทางหน่วยงานเพ่ือใช้งานระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลก็ได้  

ในปัจจุบัน อย่างที่ได้กล่าวถึงมาตอนต้น สิงคโปร์ได้ยกเลิกการจัดเก็บ
อากรแสตมป์แบบเดิมทั้งหมดเพ่ือมาใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงกําหนดช่องทางให้การชําระอากรแสตมป์
สามารถกระทําได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  ด้วยตนเอง และผ่าน
หน่วยงานที่ให้บริการของกรมสรรพากร (Service Bureaus)  

(1) ขั้นตอนการใช้บริการผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  ด้วย
ตนเอง ภายหลังลงทะเบียนหรือเลือกเข้าใช้บริการแบบครั้งเดียวแล้ว ผู้ใช้บริการต้องเลือกรูปแบบของ
ตราสารซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ตราสารเกี่ยวกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ ตรา
สารเกี่ยวกับการเช่า ตราสารเกี่ยวกับการโอนหุ้น ตราสารเกี่ยวกับการจํานอง ตราสารเกี่ยวกับการ
โอนอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นโดยการให้โดยเสน่หา ตราสารเกี่ยวกับการโอนสิ่งอ่ืน ๆ และตราสารอ่ืน ๆ  
เช่น การโอนให้หรือจากผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน การโอนด้วยความยินยอม การโอนให้แก่ผู้จัดการ
มรดก การแจ้งเปลี่ยนสินทรัพย์ ฯลฯ และกรอกรายละเอียดของตราสารลงในระบบ โดยกรอกข้อมูล
ในแบบคําร้องขอตามชนิดของเอกสารที่ต้องการปิด ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับตราสาร คู่สัญญา และผู้ยื่นขอปิดอากรแสตมป์ อาทิ เลขที่ผู้ประกอบการค้า เลขที่สัญญา 

                                           
19 Stamp Duties Act Article 12: Counterparts  
20 Stamp Duties Act Article 6D: Electronic funds transfer of duty 



37 
 

 
 

เลขที่ใบเสร็จ และเลขที่ของเอกสาร และรายละเอียดของที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์21 และแนบตราสารอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้วเฉพาะในกรณีมีการอ้างอิงเอกสารอ่ืน หลังจากนั้น
ระบบจะจัดทําสรุปรายละเอียดของธุรกรรมและข้อมูลที่กรอกไป (Consolidated summary) และ
คํานวณค่าอากรแสตมป์รวมถึงค่าปรับที่ต้องชําระให้แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งระบุวันสุดท้ายที่ต้องชําระ
อากรแสตมป์ (Due date)22 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูล แก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาดก่อน
ชําระอากรแสตมป์ และทราบถึงกําหนดเวลาก่อนชําระอากรแสตมป์ 

เมื่อเข้าสู้ขั้นตอนการชําระเงิน ระบบจะออกหมายเลขอ้างอิงเอกสาร 
(Document reference number) ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะชําระอากรแสตมป์ออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านบัญชีธนาคาร eNETS หรือ GIRO23 หรือทางช่องทางออฟไลน์อ่ืน ๆ  ในกรณี
ชําระอากรแสตมป์ออนไลน์ ระบบจะตัดค่าอากรแสตมป์ออกจากบัญชีในทันทียกเว้นกรณีที่
ผู้ใช้บริการมีเงินในบัญชีน้อยกว่าค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระ ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายกําหนดห้ามมิให้
ระบบหักค่าอากรแสตมป์จากบัญชีในกรณีดังกล่าว เมื่อการชําระราคาอากรแสตมป์ตามกระบวนการ
ต่าง ๆ เสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการสามารถกลับไปที่หน้าของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ และพิมพ์
เอกสารรับรองอากรแสตมป์เพ่ือปิดแนบไปกับตราสารได้ทันที โดยระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์
จะจัดเก็บข้อมูล ประวัติการใช้งานของผู้ใช้บริการไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือความสะดวกในการใช้งานครั้ง
ต่อไป  

ในส่วนของขั้นตอนการชําระอากรแสตมป์ กรณีผู้ใช้บริการเลือกที่จะ
ชําระอากรแสตมป์ออฟไลน์ ซึ่งได้แก่ชําระด้วยผ่านเช็คหรือ ณ จุดให้บริการอ่ืน ๆ ระบบจะออกใบ
แจ้งการชําระเงินและหมายเลขอ้างอิงเอกสารให้ผู้ใช้บริการ ในกรณีชําระด้วยเช็ค ผู้ใช้บริการต้อง
นําเอาหมายเลขอ้างอิงเอกสารไปกรอกด้านหลังเช็ค และนําส่งเช็คและใบแจ้งการชําระเงินไปตามที่
อยู่ของหน่วยงานที่ระบุในใบแจ้งการชําระเงิน เมื่อหน่วยงานได้ระบุเช็คค่าอากรแสตมป์แล้ว 
หน่วยงานจะแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในช่องทางการติดต่อระบบกล่องข้อความ 
(Inbox) ของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (E-Mail) หรือเป็นจดหมายไปรษณีย์ใน

                                           
21 Stamp Duties Act Article 42: Instruments executed in Singapore  
22 Stamp Duties Act Article 6C: Electronic assessment and stamping of 

instruments  
23 Inland Revenue Authority of Singapore, “e-Stamping,” Accessed August 

13, 2014, https://estamping.iras.gov.sg/WebForms/Home.aspx  

file:///G:/e-stamp%20duty/new%209.58/e-Stamping
file:///G:/e-stamp%20duty/new%209.58/e-Stamping
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กรณีไม่ได้กรอกอีเมล์ กรณีชําระที่ ณ ไปรษณีย์ของประเทศสิงคโปร์ (Singpost) ด้วยเงินสด NETS 
หรือเช็คธนาคาร เอกสารรับรองอากรแสตมป์จะถูกออกโดยไปรษณีย์ของประเทศสิงคโปร์ภายหลัง
การชําระเงิน กรณีชําระด้วยเช็คทางหน่วยงานจะจัดส่งเอกสารรับรองอากรแสตมป์ให้ทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วัน  

หากภายหลังผู้ ใช้บริการทําเอกสารรับรองอากรแสตมป์สูญหาย 
ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์ใหม่ได้ โดยกรอกรายละเอียดหมายเลขอ้างอิง
เอกสาร (Document Reference Number) หมายเลขอ้างอิงเอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Stamp 
Certificate Reference) ลงในเว็บไซต์และพิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์ใหม่ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

(2) ขั้นตอนการใช้บริการผ่านเจ้าพนักงาน ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชําระไม่
สามารถเข้าถึงระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือไม่สามารถยื่นผ่านระบบได้ด้วยตนเอง 
สามารถติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการ (Service Bureaus) เพ่ือให้ดําเนินการเรื่องการช่วยเหลือและปิด
อากรแสตมป์ โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบคําร้องให้แก่หน่วยงานที่ไปติดต่อ ได้แก่ ไปรษณีย์ของ
ประเทศสิงคโปร์ (SingPost) หรือนําตราสารไปประทับตราอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทาง
สํานักงานของกรมสรรพากร (IRAS Surf Center) ซึ่งเป็นจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตลักษณะเดียวกับ
การใช้บริการผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผู้ใช้บริการสามารถชําระออนไลน์ผ่าน
ระบบ eNETS หรือพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน (Payment Slip) ซึ่งชําระผ่านทางเช็ค หรือชําระ ณ จุด
ให้บริการ ด้วยเงินสด NETS หรือเช็คธนาคาร เมื่อชําระอากรแสตมป์แล้วระบบจะสร้างเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ใช้บริการในทันทีที่การชําระราคาเรียบร้อย โดยผู้ใช้บริการจะต้องนํา
เอกสารรับรองอากรแสตมป์มาแนบไปกับตัวตราสารในทันทีที่มีออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์และ
ใบกํากับภาษี24 เป็นการแสดงว่าตราสารได้ชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้ว25 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอากรแสตมป์ เจ้าพนักงานจะตีความเกี่ยวกับ
อากรแสตมป ์(Adjudication as to stamps) ซึ่งได้แก่ กรณีที่มีผู้เขียนคําร้องถามเจ้าพนักงานว่าตรา
สารลักษณะดังกล่าวต้องชําระอากรแสตมป์หรือไม่ และต้องชําระในอัตราใด ไม่ว่าก่อนหรือหลังจัดทํา
ตราสาร หรือได้มีการชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารนั้น ๆ แล้วหรือไม่ เมื่อเจ้าพนักงานการตีความ
แล้ว ผู้ยื่นคําร้องขอต้องยื่นชําระอากรแสตมป์ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานกําหนด โดยในขั้นตอนการ

                                           
24 Stamp Duties Act Article 6C, supra note 22. 
25 Stamp Duties Act Article 6A: How duties are denoted 
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ตีความ เจ้าพนักงานอาจกําหนดให้ยื่นเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเหตุประกอบการตีความ เช่น บทสรุป
ของตราสาร คําให้การที่เป็นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความรับผิด หรือหลักฐานอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ26 เมื่อเจ้าพนักงานมีผลการตีความ 
ในกรณีทีต่ีความว่าต้องมีการชําระอากรแสตมป์และได้มีการชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้ว หรือ
กรณีที่เจ้าพนักงานตีความว่าไม่ต้องมีการชําระอากรแสตมป์ เจ้าพนักงานจะออกเอกสารรับรองคํา
การตีความ (Certificate of Adjudication) ให้แก่ผู้ยื่นคําร้อง เพ่ือให้แนบไปกับตราสารที่เป็นข้อ
สงสัย27 ในกรณีที่ผู้ยื่นคําร้องไม่พอใจในคําตีความ ผู้ยื่นคําร้องสามารถร้องขอให้ไปยังอธิบดีกรมอากร
แสตมป์ให้มีการพิจารณาใหม่ได้ภายใน 30 วัน28 และหากไม่พอใจในคําผลการพิจารณาใหม่สามารถ
ยื่นคําร้องไปที่ศาลสูง (High court) ภายใน 21 วันนับแต่ทราบผลคําตีความ29 การชําระอากรแสตมป์
ภายหลังทราบผลการตีความเกี่ยวกับอากรแสตมป์ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ต้องชําระภายใน 14 
วัน นับแต่ทราบผลการตีความของเจ้าพนักงาน หรือศาลสูง ตามแต่กรณีหรือตามแต่ที่คําวินิจฉัย
กําหนด30  

3.1.1.5 การปิดอากรแสตมป์ล่าช้า 
แม้จะเป็นการปิดอากรแสตมป์ล่าช้าเป็นระยะเวลานานเพียงใด ก็

สามารถยื่นขอชําระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายหลังการกรอกข้อมูลระบบการคํานวณมูลค่า
อากรแสตมป์ที่ต้องเสีย ระบบจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามีการค้างชําระอากรแสตมป์หรือค่าปรับ
หรือไม ่อีกท้ังคํานวณจํานวนค่าปรับที่ต้องชําระให้แก่ผู้ใช้บริการ  

กฎหมายกําหนดระยะเวลาการปิดอากรแสตมป์ไว้ หากปิดอากรแสตมป์
หลังพ้นกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด กฎหมายถือว่าเป็นการปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการ
มีหน้าที่ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมเติม กล่าวคือ โดยหลักแล้วการชําระอากรแสตมป์ต้องกระทําขึ้นก่อนที่

                                           
26 Stamp Duties Act Article 37: Mode of adjudication as to proper stamp 

duty 
27 Stamp Duties Act Article 38: Certificate of Adjudication by 

commissioner 
28 Stamp Duties Act Article 39A: Notice of objection  
29 Stamp Duties Act Article 40: Appeal to the high court 
30 Stamp Duties Act Article 41: Stamping after adjudication 
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จะมีการลงชื่อในตราสารในกรณีที่ตราสารถูกทําขึ้นและลงนามในประเทศ31 หรือ 30 วันหลังได้รับ
ตราสารในกรณีที่ตราสารดังกล่าวลงนามในต่างประเทศ32 อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตราสารถูกทําขึ้น
และลงนามในประเทศ กฎหมายผ่อนปรนให้สามารถปิดอากรแสตมป์ภายหลังได้โดยไม่เสียค่าปรับ 
หากชําระอากรแสตมป์ภายในกําหนดเวลา 14 วันหลังทําตราสาร33 เมื่อมีค่าปรับชําระอากรแสตมป์ 
ภายหลังครบกําหนดเวลาดังกล่าว ระบบจะทําหนังสือทวงถาม (Demand note) เพ่ือแจ้งผู้ใช้บริการ
ถึงค่าปรับ และกําหนดเวลาจ่ายค่าปรับ กําหนดราคาค่าปรับในกรณีที่ชําระภายใน 3 เดือนหลังสิ้นสุด
เวลาที่กฎหมายกําหนด ต้องชําระค่าปรับเป็นจํานวน 10$ หรือชําระค่าปรับเท่าค่าอากรแสตมป์ และ
กรณีชําระภายหลัง 3 เดือนหลังสิ้นสุดเวลาที่กฎหมายกําหนด มีโทษปรับเป็นชําระค่าเสียหาย 25$ 
หรือ 4 เท่าของค่าอากรแสตมป์  

หากผู้ใช้บริการไม่ชําระอากรแสตมป์ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือทวงถามของกรมสรรพากร กรมสรรพากรจะดําเนินการให้ธนาคาร นายจ้าง หรือทนายความ 
เป็นตัวแทนในการชําระค่าปรับและค่าอากรแสตมป์ในนามของผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์โดยไม่แจ้ง
ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ล่วงหน้า หรือดําเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชําระอากร
แสตมป์ โดยหลักการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์และค่าปรับจะจัดเก็บจากธนาคารเป็นหลัก ธนาคารจะ
หลุดพ้นจากการเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชําระค่าปรับแทนเมื่อได้มีการชําระอากรแสตมป์ และค่าปรับ เต็ม
จํานวนโดยธนาคารหรือผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ อย่างไรก็ตามกฎหมายให้อํานาจอธิบดีกรมอากร
แสตมป์ (Commissioner of stamp duty) สามารถปรับลดราคาค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ตามแต่
เห็นสมควร  

นอกจากกรณีปิดอากรแสตมป์ล่าช้าโดยจงใจแล้ว กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้อง
ชําระอากรแสตมป์ได้ยื่นคําขอชําระอากรแสตมป์ภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย หากแต่มีเงินใน
บัญชีไมเ่พียงพอที่จะชําระอากรแสตมป์ทั้งหมด เป็นเหตุให้ไม่ได้ชําระอากรแสตมป์เนื่องจากกฎหมาย
กําหนดห้ามระบบหักค่าอากรแสตมป์จากบัญชีหากมีปริมาณเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะชําระอากร
แสตมป์34  กรณีดังกล่าว ก็จัดเป็นกรณีที่มิได้ชําระอากรแสตมป์ หรือชําระอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง

                                           
31 Stamp Duties Act Article 42, supra note 21.  
32 Stamp Duties Act Article 43: Instruments executed outside Singapore 
33 Stamp Duties Act Article 46: Stamping of instruments after execution  
34 Stamp Duties Act Article 6D, supra note 20. 
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ตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกัน ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ดังกล่าวต้องชําระอากรแสตมป์และ
ค่าปรับในลักษณะเดียวกันกับกรณีแรก 

ภายหลังจากที่ชําระอากรแสตมป์และปรับแล้ว จะมีการบันทึกไว้ในตรา
สารโดยการลงนามรับรองโดยเจ้าพนักงาน ใบเสร็จที่ออกโดยเจ้าพนักงาน หรือระบุในเอกสารรับรอง
อากรแสตมป์ว่าได้ชําระค่าปรับอากรแสตมป์แล้ว 

ตราสารใดที่ไม่ได้ชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้อง เอกสารนั้น ๆ จะไม่
สามารถใช้เป็นหลักฐานในขั้นตอนการดําเนินคดีทางศาลและการจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานได้ เว้น
กรณีที่คู่ฉบับได้ชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้ว หรือกรณีที่ตราสารนั้น ๆ ออกโดยหน่วยงาน
ราชการหรือในนามของประเทศและได้รับการรับรองโดยอธิบดีกรมอากรแสตมป์ อย่างไรก็ตามตรา
สารที่มิได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้องสามารถใช้จัดเก็บอากรแสตมป์และค่าปรับที่เกิดจากการชําระ
อากรแสตมป์ล่าช้าได้ หรือการใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา หรือเพ่ือกิจการของรัฐ35 

3.1.1.6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองอากรแสตมป์โดยผู้ที่

เกี่ยวข้องสามารถทําได้ โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Verify stamp 
certificate authenticity) กรอกหมายเลขอ้างอิงเอกสาร (Document reference number) 
หมายเลขอ้างอิงเอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Stamp certificate reference) ลงในเว็บไซต์ ระบบ
จะแสดงรายละเอียดของตราสาร เละรายละเอียดของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ฉบับดังกล่าวขึ้นมา 
เช่น ประเภทของตราสาร รายละเอียดที่ระบุในเอกสารรับรองอากรแสตมป์ รายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ยื่นขอตรวจสอบสามารถเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับ
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่ตนถืออยู่ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ 

นอกจากการตรวจสอบเอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์แล้ว หาก
ผู้ใช้บริการทราบในภายหลังว่าอากรแสตมป์ที่ยื่นชําระไปผิดพลาด หรือชําระน้อยกว่าที่กฎหมาย
กําหนด ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคําร้องผ่าน IRAS' Voluntary Disclosure Programme (VDP) ใน
ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์36 ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ยื่นชําระภาษีประเภทต่าง ๆ รวมถึงอากร

                                           
35 Stamp Duties Act Article 52: Instruments not duly stamped 

inadmissible in evidence 
36 Inland Revenue Authority of Singapore, “IRAS' Voluntary Disclosure 

Programme,” Accessed August 16, 2014, https://www.iras.gov.sg/irashome/About-
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แสตมป์ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นชําระภาษีผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่
ผู้ชําระภาษีจะได้เอกสารตรวจสอบค่าอากรแสตมป์จากกรมสรรพากร หรือเอกสารจากกรมสรรพากร
เรียกให้บุคคลดังกล่าวชําระอากรและค่าปรับ การยื่นเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจตามข้อกําหนดของ
หน่วยงาน ต้องกระทําพร้อมให้ร่วมมือกับทางกรมสรรพากรในการแก้ไขข้อผิดพลาด และชําระอากรที่
ค้างชําระและค่าปรับ การยื่นคําร้องกระทําโดยกรอกรายละเอียดและยื่นแบบคําร้องขอชําระอากร
แสตมป์เพิ่มเติม ได้แก่ รายละเอียดของการชําระอากรแสตมป์ครั้งแรก เหตุที่ทําให้ผิดพลาด  

กรมสรรพากรระบุถึงประโยชน์ของระบบเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจว่า
เป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจระบบการชําระภาษีได้ดียิ่งขึ้น และให้สิทธิในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ตนได้ยื่นไว้ และเพ่ือให้กรมสรรพากรทราบถึงข้อผิดพลาด ส่งผลให้สามารถ
แก้ไขพัฒนาระบบเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ใช้บริการและกรมสรรพากร ลดปริมาณการ
ชําระอากรแสตมป์ผิดพลาด ลดปริมาณธุรกรรมที่กรมสรรพากรต้องตรวจสอบ โดยหากยื่นเปิดเผย
ข้อมลูโดยสมัครใจ ในกรณีของอากรแสตมป์ระบบจะลดค่าปรับให้ 5% ต่อปี37 

3.1.1.7 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าพนักงานและการอุทธรณ์ 

เพ่ือลดปริมาณการหลีกเลี่ยงการชําระอากรแสตมป์ กฎหมายของฮ่องกง
จงึกําหนดเรื่องการตรวจสอบไว้อย่างละเอียดและมีโทษท่ีรุนแรง ส่งผลให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชําระอากร
แสตมป์ไม่คิดท่ีจะหลีกเลี่ยงการชําระอากรแสตมป์ ลักษณะการตรวจสอบว่าปิดอากรแสตมป์อย่าง
ถูกต้องหรือไม่แบ่งเป็นทั้งสิ้น 3 ลักษณะ ได้แก ่การแสดงตนโดยผู้มีหน้าที่ยื่นชําระภาษีซึ่งได้กล่าวถึง
แล้วในส่วนแรก การสุ่มตรวจสอบโดยกรมสรรพากร และการคํานวณเพ่ือตรวจสอบการฉ้อโกงโดย
การร้องเรียนของบุคคลที่พบเห็นว่ามีการทุจริต  

การสุ่มตรวจสอบโดยกรมสรรพากรจากบุคคลทุกคนที่ยื่นเสียอากร
แสตมป์ที่สรรพากรสงสัยว่าจะหลีกเลี่ยงภาษี เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด และให้ทราบตัวผู้ยื่นเสีย

                                           
Us/Taxes-in-Singapore/Helping-and-Encouraging-Compliance/IRAS--Voluntary-
Disclosure-Programme/ 

37 Inland Revenue Authority of Singapore, “IRAS’ Voluntary Disclosure 
Programme,” Accessed August 16, 2014,  https://www.iras.gov.sg/irashome/uploaded 
Files/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguides_IRAS%20Voluntary%20Disclosure%20 
Programme.pdf 
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ภาษีที่ชําระภาษีไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานจะแจ้งแก่ผู้เสียภาษีด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ 
หรือจดหมาย หรือการลงภาคสนาม ว่าจะทําการตรวจสอบการเสียภาษอีากร แจ้งถึงเหตุ ระยะเวลาที่
ใช้ในการตรวจสอบ ประเด็น และเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งกรมสรรพากรจัดเก็บข้อมูลไว้เพ่ือ
การตรวจสอบเป็นระยะเวลา 6 ปี 38 การตรวจสอบจะตรวจสอบจากข้อมูลที่ยื่นขอชําระอากรแสตมป์
รวมถึงค่าอากรแสตมป์ที่ชําระไปแล้วหากเจ้าพนักงานเห็นว่าไม่ถูกต้อง หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการตรวจสอบ คือ อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้อง อนุญาตให้เจ้าพนักงานสําเนาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตอบสนอง
ต่อคําร้องขอต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานภายในกําหนดเวลา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ให้ข้อมูลจะถือว่า
มีความผิดตามกฎหมาย39 อย่างไรก็ตามในระหว่างที่เจ้าพนักงานทําการตรวจสอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบความผิดพลาดในอากรที่ตนได้ยื่นชําระไป และเตรียมที่จะยื่นคําร้องผ่านเปิดเผย
ข้อมูลโดยสมัครใจ เนื่องจากการยื่นชําระผ่านระบบดังกล่าวจะมีการปรับลดค่าปรับของอากรที่ต้อง
ชําระ 

นอกจากการตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานแล้ว ผู้ใดก็ตามที่พบเห็น หรือ
คาดว่าบุคคลใด ๆ หลีกเลี่ยงอากรแสตมป์ ไม่ว่าจะโดยแจ้งข้อมูลหรือมูลค่าเท็จ เพ่ือลดค่าอากร
แสตมป์ที่ต้องชําระ  หรือไม่ให้อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
สามารถร้องเรียนไปยังกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอากรแสตมป์ได้โดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ไปถึงกรมสรรพากร หากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์และทําให้กรมสรรพากรสามารถ
เรียกเก็บอากรแสตมป์จากบุคคลดังกล่าวได้ ผู้ที่แจ้งข้อมูลจะได้รับเงินรางวัลปริมาณ 15% ของค่า
อากรแสตมป์ที่ต้องชําระ หรือ $1,000,000  

ทั้งสองกรณีภายหลังการตรวจสอบบัญชีโดยเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงาน
อาจแจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือนัดผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพ่ือแจ้งผล หากผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่าชําระอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง อันได้แก่ กรณีไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดอากร
แสตมป์ไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานจะออกใบประเมินภาษี (Notice of assessment) เพ่ือแจ้งค่าอากร
แสตมป์ที่ถูกต้อง ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

                                           
38 The Office of the Revenue Commissioners, “Frequently Asked 

Questions,” Accessed August 13, 2014, http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/e-
stamping/faqs.html#section24 

39 Stamp Duties Act Article 65A: General penalty 
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ผู้ชําระอากรแสตมป์ที่เห็นว่าค่าอากรแสตมป์และค่าปรับที่ทางหน่วยงาน
ประเมิน (Assessment) มาให้นั้นไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งคําคัดค้านแก่เจ้าพนักงานได้ภายใน 30 วัน
หลังได้รับใบประเมินภาษีผ่านทางระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์40 พร้อมทั้งแนบเอกสารที่
สามารถยืนยันข้ออ้าง อย่างไรก็ตามแม้จะอุทธรณ์ใบประเมินภาษีที่เจ้าพนักงานคํานวณให้ ระยะเวลา
การชําระอากรแสตมป์เพ่ิมเติมก็ยังคงเป็นไปตามกําหนดเวลาเดิม หากผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่พอใจในผล
การวินิจฉัยครั้งนี้ของเจ้าพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถฎีกาเรื่องไปยังศาลสูงภายใน 30 วันหลังได้รับ
ผลการตัดสินพร้อมทั้งส่งสําเนาอุทธรณ์มายังกรมสรรพากรผ่านทางระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์
ภายใน 30 วันหลังได้รับผลการตัดสินเช่นกัน41 

การหลีกเลี่ยงการชําระอากรแสตมป์จัดเป็นความผิดอาญาและมีโทษตาม
กฎหมายอาญา การตรวจสอบจัดทําโดยกรมสรรพกรอย่างเคร่งครัด เพ่ือทําให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี
คนอ่ืน และเพ่ือให้ชําระตามข้อกําหนดของกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบกรมสรรพากรซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจะนําเอาข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและสืบสวน ตามแนวทางของ
กฎหมายอาญา แพ่ง และภาษีอากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีให้
ทราบว่ามีการกระทําความผิดจริงหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบอาจใช้เวลาตั้งแต่ 15 - 24 เดือน   

กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรับรองอากรแสตมป์และเอกสารรับรองคํา
วินิจฉัย(Certificate of adjudication) หากพบว่ามีเหตุต่าง ๆ เช่น การขายหรือเสนอขายเอกสาร
รับรอง การปิดเอกสารรับรองอากรแสตมป์ลงบนตราสารอ่ืน ๆ การแนบหรือไม่แนบเอกสารรับรอง
อากรแสตมป์ไปกับตัวเอกสารด้วยเจตนาฉ้อโกง การปลอมแปลงหรือมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง 
ขาย หรือเสนอขายซึ่งเอกสารรับรองอากรแสตมป์ปลอม รวมถึงการมีเอกสารปลอมไว้ในครอบครอง
เพ่ือใช้ ใช้เอกสารรับรองอากรแสตมป์และเอกสารเอกสารรับรองคําวินิจฉัยในทางที่ทําให้กลายเป็น
เอกสารปลอม42 ผู้ที่กระทําการหรือพยายามไมก่ระทําการตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือระเบียบที่
กฎหมายกําหนดด้วยเจตนาฉ้อโกง43 กรณีดังกล่าวมีโทษปรับ $10,000 หรือ จําคุก 3 ปี หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ44  

                                           
40 Stamp Duties Act Article 39A, supra note 28.  
41 Stamp Duties Act Article 40: Appeal to High Court 
42 Stamp Duties Act Article 64: Penalties relating to stamp certificates, etc. 
43 Stamp Duties Act Article 67: Fraud in relation to duty  
44 Stamp Duties Act Article 65A, supra note 39. 
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กรณีจงใจหลีกเลี่ยงภาษีมีโทษปรับสูงสุด 10,000$ หรือจําคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือทั้งจําทั้งปรับ45 กรณีออกตราสารโดยชําระอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน $1,00046 
กรณีขัดขวางการทํางานของเจ้าพนักงาน เช่นการให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง ทําให้เจ้าพนักงาน
เข้าใจผิด หรือการไม่ให้ข้อมูล47 มีโทษปรับ $1,000 หรือ โทษจําคุก 6 เดือน  

3.1.1.8 การยกเลิกและการขอคืนอากรค่าอากรแสตมป์ 
การขอคืนค่าอากรแสตมป์สามารถกระทําได้ในเมื่อกรรมการวินิจฉัยอากร

แสตมป์รับรองว่าเป็นกรณีที่ชําระอากรแสตมป์มากกว่าที่กฎหมายกําหนด48 หรือเมื่อมีการยกเลิก
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น กฎหมายกําหนดกระบวนการการขอคืนให้สามารถกระทําผ่าน
ทางระบบออนไลน์ได้เช่นกันผ่านระบบลงทะเบียนเพ่ือการขอคืน (E-application for refund) พร้อม
ทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ใช้บริการจะกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มแล้วแนบไปกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนําส่งให้แก่เจ้าพนักงานอากรแสตมป์ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ระบุไว้ในตราสารหรือวันที่จัดทําตราสาร การคืนค่าอากรแสตมป์
สามารถคืนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบ GIRO ประทับตราลงเอกสารอ่ืนแทน หรือเช็ค กรณีที่
กฎหมายถือว่าชําระอากรแสตมป์มากกว่าที่กฎหมายกําหนดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณี
ชําระอากรแสตมป์เกิน และกรณีอ่ืน ๆ ที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นการชําระอากรแสตมป์เกิน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กรณีชําระอากรแสตมป์เกิน กรณีชําระอากรแสตมป์มากกว่าความ
จําเป็น หรือชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารที่ไม่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์49 ภายหลังการ
ยื่นคําร้องโดยผู้ชําระอากรแสตมป์แล้ว กรรมการวินิจฉัยอากรแสตมป์วินิจฉัยและมีอํานาจคืนค่าอากร
แสตมป์หรือกําหนดส่วนลดอากรแสตมปไ์ด้เอง หากเห็นว่ามีเหตุสมควรเชื่อว่าเป็นกรณีดังกล่าว  

                                           
45 Stamp Duties Act Article 64, supra note 42. 
46 Stamp Duties Act Article 63: Penalty for executing instruments not duly 

stamped, etc. 
47 Stamp Duties Act Article 65: Penalty for obstructing Commissioner and 

similar offences 
48 Stamp Duties Act Article 75: Refund and repayment of duty 
49 Stamp Duties Act Article 58: Allowance for duty paid or overpaid 
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กรณีอ่ืน ๆ ที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นการชําระอากรแสตมป์เกิน ได้แก่ 
กรณีท่ีตราสารออกโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง แต่ภายหลังถูกระบุโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายว่าไม่มีผลบังคับมา
ตั้งแต่ต้น   หรือด้วยเหตุความผิดพลาดของสัญญาทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ตั้งแต่ต้น ตราสารไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยเหตุที่คู่สัญญาปฏิเสธที่จะลงนามในตราสาร หรือตราสารไม่ได้
จัดทําเพ่ือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ตราสารตกเป็นโมฆะด้วยเหตุที่บุคคลตามตราสารปฏิเสธที่จะ
กระทําการ ไม่สามารถกระทําการตามที่ตราสารกําหนด ตราสารที่มีเงื่อนเวลาจดทะเบียนตาม
กฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนเวลาได้ หรือตราสารตกเป็นโมฆะเนื่องจากมีการทําสัญญา
ชนิดเดียวกันสําหรับคู่สัญญาเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันส่งผลให้มีการออกอากรแสตมป์ซ้ํา50  

การยกเลิกสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นที่สามารถขอคืนอากร
แสตมป์ ได้แก่ กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ กรณีที่ผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติและ
ไม่ได้รับสิทธิซื้อหรือถือครองที่ดินตาม Residential Property Act (Cap. 274) กรณีที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถเวนคืนได้หรือจะเวนคืน กรณีที่ต้อง
ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐในการซื้อขาย กรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่สามารถขอคําอนุญาต
ซื้อขายจากหน่วยงานของรัฐ กรณีที่มีคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม Building Control 
Act (Cap. 29) หรือกรณีที่มีคําสั่งของศาลห้ามให้มีการซื้อขายที่ดินดังกล่าวในกรณีที่มีคําสั่งศาลต้อง
ยื่นคําร้องขอคืนอากรภายในระยะเวลา 2 เดือน51  

อย่างไรก็ตาม หากภายหลังตรวจพบว่าการคืนค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว
เป็นการสันนิษฐานพลาด ผู้ที่ได้รับค่าอากรแสตมป์คืนต้องชําระอากรแสตมป์ทั้งหมดให้แก่เจ้า
พนักงานภายใน 15 วัน52 

กฎเกณฑ์ในส่วนอื่น ๆ นั้นตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ให้นํากฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์มาบังคับใช้กับระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยทั้งหมด ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่ บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับอากรแสตมป์ การประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน และความรับผิดเกี่ยวกับการชําระอากรแสตมป์ 

                                           
50 Stamp Duties Act Article 57: Allowance for duty paid for certain 

instruments 
51 Stamp Duties Act Article 22: Contracts, etc., to be chargeable as 

conveyances on sale 
52   Stamp Duties Act Article 75, supra note 48. 
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3.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ทีต่รากฎหมายข้อกําหนดเรื่อง

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยร่างกฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ Electronic Transactions Act (ETA) Chapter 88 ใช้
เป็นกฎหมายเพ่ือรองรับการเกิดสัญญาอิเล็กทรอนิกส์  

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วย
การใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ (United Nations Convention 
on the Use of Electronic Communications in International Contracts หรือ EEC) ในปี 
พ.ศ. 2553 แม้ขณะนั้นอนุสัญญาจะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้ทําการแก้ไขข้อ
กฎหมายโดยยกเลิก Electronic Transactions Act (ETA) Chapter 88 เพ่ือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่
อนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ เพ่ือ
รองรับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดขอบเขตการบังคับใช้ให้กว้างยิ่งขึ้น กําหนดเรื่องลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักประกันต่อเนื่อง (Continuing security) และการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังยังมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามความจําเป็นทางการค้า และความสําคัญของ
สถานการณใ์ห้เข้ากับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต53  

การแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 
มกราคม 2556 โดยมีต้นแบบการร่างจากกฎหมายแม่แบบว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Model 
Law on Electronic Commerce 1996) และกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Model Law on Electronic Signature 2001) รวมถึง Utah Digital Signature Act 1995 (Utah 
Act) ซึ่งเปน็ประเทศแรกของโลกที่บัญญัติกฎหมายเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์54 

นอกจากเพ่ืออนุวัตการตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศแล้ว กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักอ่ืน ๆ อาทิเพ่ือทํา

                                           
53

 Infocomm  Development   Authority  of Singapore, “Electronic Transactions 
Act and Regulations,” Accessed 13 September, 2014, https://www.ida. gov.sg/Policies-
and-Regulations/Acts-and-Regulations/Electronic-Transactions-Act-and-Regulations 

54 Daniel Seng, The Singapore Electronic Transactions Act and the Hong 
Kong Electronic Transactions Ordinance, volume 5, (Digital Evidence and Electronic 
Signature Law Review, 2008) P. 7-8 
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ให้การติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ เพ่ือลดช่องว่างและอุปสรรคทางการ
ค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนากฎหมายและธุรกิจต่าง ๆ ให้ใช้มาตรการที่ปลอดภัย 
เพ่ือส่งเสริมการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐ เพ่ือขยายการให้บริการของภาครัฐผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ลดปัญหาจากการปลอมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย
เจตนาหรือไม่เจตนา รวมถึงการใช้ข้อมูลปลอมเพ่ือการค้าหรือการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ทําให้เกิดกฎระเบียบอันเป็นหนึ่งเดียวและเป็นพ้ืนฐานสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเชื่อมั่นในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการค้า ผ่านการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์55  

กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับทั้งกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ตัวบท
กฎหมายได้แบ่งรายละเอียดออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งสิ้น 7 ส่วน เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 บทเบื้องต้น (Preliminary) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อ และสัญญา (Electronic 

records, signatures and contracts) 
ส่วนที่ 3 ความปลอดภัยของข้อมูลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Secure 

electronic records and signatures) 
ส่วนที่ 4 ข้อกําหนดระเบียนเพ่ือความปลอดภัย และผู้ให้บริการ 

(Regulation of specified security procedures and specified security procedure 
providers) 

ส่วนที่ 5 การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
หน่วยงานราชการ (Use of electronic records and signatures by public agencies) 

ส่วนที่ 6 ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Liability of network 
service providers) 

ส่วนที่ 7 บททั่วไป (General) 
ในส่วนของรายละเอียดของตัวบทโดยสรุป ผู้เขียนจะขออธิบายแยกเป็น

ส่วนๆ ดังต่อไปนี้ 

                                           
55 Electronic Transactions Act Article 3: Purposes and construction 
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3.1.2.1 การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในบทนิยามกฎหมายฉบับนี้ได้คํานิยามของ “ข้อมูล” “ระบบข้อมูล” ไว้

โดยสรุปไว้56ว่า  
“ข้อมูล” (Information) หมายถึง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง รหัส 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ Software) และฐานข้อมูล 
“ระบบข้อมูล” (Information system) หมายถึง ระบบที่สร้าง สื่อสาร 

รับ หรือจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายฉบับนี้ยอมรับสถานะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้ามปฏิเสธ

ผลทางกฎหมายข้อมูล (Information) ทั้งในส่วนของการเกิดและการบังคับใช้ เพียงเพราะเหตุข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์57 หากกฎหมายกําหนดให้การกระทําหลักฐานเป็นหนังสือ และหาก
กฎหมายกําหนดว่าต้องกระทําการใดเป็นหนังสือ สามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หากสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงเพ่ือการอ้างอิงได้ในภายหลัง58 และในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องมีการลงลายมือชื่อ การกระทําตามขั้นตอนในการยืนยันตัวบุคคล (Identify the 
Person) และยืนยันความต้องการทําธุรกรรมของบุคคล โดยใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือและเป็นไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการสร้างข้อมูล ให้ถือว่าได้กระทําหลักฐานเป็นหนังสือตามข้อกําหนดของกฎหมาย
หรือได้นําเอาเอกสารมาแสดงแล้ว59 รองรับการเกิดและการมีผลบังคับใช้ของสัญญาผ่านระบบ

                                           
56 Electronic Transactions Act Article 2: Interpretation 
“information” includes data, text, images, sound, codes, computer 

programs, software and databases; 
“information system” means a system for generating, sending, receiving, 

storing or otherwise processing electronic records;… 
57 Electronic Transactions Act Article 6: Legal recognition of electronic 

records 
58 Electronic Transactions Act Article 7: Requirement for writing 
59 Electronic Transactions Act Article 8: Requirement for signature 
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อิเล็กทรอนิกส์ หากคู่สัญญายินยอม โดยรองรับการทําคําเสนอ คําสนอง และการติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๆ60  

3.1.2.2 การเก็บรักษาข้อมูล 
เมื่อทําธุรกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทํา

ธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจากข้อมูลแบบเอกสารอย่าง
มาก ทั้งในส่วนของการสร้างและการจัดเก็บ ในบทนิยามกฎหมายได้คํานิยามของ “การจัดเก็บ”61 ไว้
โดยสรุปไว้ว่า  

 “การจัดเก็บ” (Record) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา จัดเก็บ หรือถูก
กําหนดไว้ในสื่อกลางที่มีรูปร่าง จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อกลางอ่ืน ๆ และข้อมูลดังกล่าว
ต้องสามารถเข้าถึงใหม่ได้ในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้ 

เมื่อมีกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลใดๆ หรือจัดทํา
ข้อมูลใดๆเพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนได้ หากได้กระทําตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด62 ดังนี้ 

1. ข้อมูลถูกจัดเก็บในลักษณะที่สามารถเข้าถึง และนํากลับมาใช้เพ่ือ
การอ้างอิงในภายหลัง 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดเก็บในลักษณะเดียวกับตอนสร้างข้อมูล 
ส่ง หรือรับ หรือถูกจัดเก็บในลักษณะที่สามารถแสดงต้นฉบับที่
ถูกต้องได้ 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องสามารถแสดงและยืนยันถึงจุดที่
สร้าง และจุดที่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวันที่และเวลาเมื่อได้

                                           
60 Electronic Transactions Act Article 11: Formation and validity of 

contracts 
61 Electronic Transactions Act Article 2: Interpretation 
“record” means information that is inscribed, stored or otherwise fixed 

on a tangible medium or that is stored in an electronic or other medium and is 
retrievable in perceivable form;… 

 
62 Electronic Transactions Act Article 9: Retention of electronic records 
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ส่ง รับ และจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงข้อมูลที่จัดทําขึ้น
โดยมนุษย์หรือผ่านระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการส่งหรือรับข้อมูล 

4. ข้อกําหนดอ่ืนๆที่กําหนดโดยหน่วยงานของรัฐ  
ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิงตามกฎหมายจึงสามารถ

กระทําได้โดยกระทําตามข้อกําหนดทั้ง 4 ข้อ  

3.1.2.3 การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับการท าธุรกรรมของภาครัฐ 
กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะใช้กับภาคเอกชนแล้วยังใช้บังคับกับภาครัฐ

ด้วย โดยรองรับการที่หน่วยงานราชการใช้อํานาจการบริหารงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และได้ให้
คํานิยามของ “หน่วยงานราชการ” และ “เจ้าพนักงานที่มีอํานาจ”63 ไว้โดยสรุปว่า  

“หน่วยงานราชการ” (Public agency) หมายถึง หน่วยงานหรือ
กระทรวงของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการที่ถูกก่อตั้งขึ้นตามหรือภายใช้กฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 
2) 

“เจ้าพนักงานที่มีอํานาจ” (Authorized officer) หมายถึง เจ้าพนักงาน
ที่ใช้อํานาจหรือกระทําการตามกฎหมายนี้ 

กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานราชการตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
สามารถรับเอกสารหรือข้อมูลรูปแบบต่างๆ สร้างและจัดเก็บข้อมูล กําหนดให้เอกสารหรือบันทึกใน
รูปแบบต่างๆเป็นเอกสารต้นฉบับ การอนุญาต (Permit) ใบอนุญาต (License) หรือการอนุมัติ 
(approval) กําหนดให้ชําระค่าใช่จ่าย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยวิธีการและขั้นตอนที่กําหนด 

หากหน่วยงานราชการประสงค์จะให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผ่าน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการจะต้องจัดทํา
ข้อกําหนด  ต่าง ๆ64 ต่อไปนี้  

                                           
63 Electronic Transactions Act Article 2: Interpretation 
“authorised officer”, in relation to the exercise of any power or 

performance of any duty under this Act, means a person to whom the exercise of 
that power or performance of that duty has been delegated under section 27; 

“public agency” means a department or ministry of the Government, an 
Organ of State or a public authority established by or under a public Act; … 
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1. ข้อกําหนดเรื่องวิธีการและระเบียบเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้สําหรับการยื่น การสร้าง การจัดเก็บ การออกเอกสาร ฯลฯ  

2. ข้อกําหนดเรื่องประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอาจ
กําหนดให้ผู้ส่งข้อมูลใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างผ่านระบบที่
กําหนด ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องใช้ลายมือชื่อในเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ข้อกําหนดเรื่องลักษณะและรูปแบบที่ลายเซ็นจะแนบไปกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกลักษณ์หรือหลักเกณฑ์ขั้นต่ําของข้อมูลที่ผู้
ยื่นตราสารต้องทําให้เหมาะสม เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

4. กระบวนการควบคุมรวมถึงขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือทําให้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการชําระราคาสมบูรณ์ ปลอดภัย และ 
น่าเชื่อถือ  

5. ข้อกําหนดอ่ืนที่จําเป็นสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการชําระเงิน 
เพ่ือทําให้ระบบสอดคล้องกับการทําธุรกรรมผ่านกระดาษ 

เพ่ือให้ปราศจากข้อสงสัยในกรณีที่ขัดกับกฎหมายฉบับอ่ืน บุคคลสามารถ
ดําเนินการต่างๆต่อไปนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากได้กระทําการตามที่หน่วยงานราชการกําหนด 
แม้กฎหมายฉบับอื่นไม่ได้บัญญัติรองรับไว้ก็ตาม ได้แก่ 

1. ยื่นเอกสารหรือจัดทําข้อมูลให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
2. สร้างหรือเก็บข้อมูลสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
3. ร่างแบบพิมพ์คําร้องหรือการแจ้งหรือธุรกรรมอ่ืน ๆ กับภาครัฐ  
4. เตรียมหรือเก็บเอกสารใด ๆ ก็ตามให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  
กล่าวโดยสรุป เจ้าพนักงานที่มีอํานาจและในส่วนของการรับเอกสาร 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับเอกสารที่สร้าง หรือจัดเก็บด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
สามารถออกใบอนุญาต หรือใบอนุมัติต่าง ๆ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถชําระเงินใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้กระบวนการดังกล่าว หน่วยงานจะต้องระบุ

                                           
64 Electronic Transactions Act Article 25: Acceptance of electronic filing 

and issue of documents 
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ถึงกระบวนการ หรือแบบฟอร์มที่จะใช้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต้องถูกลงลายมือชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดใด แบบใด และด้วยวิธีการใด ในส่วนของประชาชนสามารถยื่นเอกสารหรือ
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ใช้แบบสําหรับการยื่นคําร้องหรือแจ้งข้อมูล ถือใบอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
อนุญาตอื่นใดของหน่วยงานของรัฐที่จัดทําข้ึนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกําหนดที่รัฐกําหนดได้ 

นอกจากหลักการดังกล่าวแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังวางหลักในประเด็นอ่ืนๆ
อีก65 อาทิ วางหลักเรื่องความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technological Neutrality)66 วางหลักหลัก
เรื่องเวลาและสถานที่ในการรับส่งข้อมูล (Time and place of dispatch and receipt)67 ฯลฯ 

 
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 

 
ในอดีต สหราชอาณาจักรเช่าฮ่องกงทั้งหมดระยะเวลา 99 ปี โดยหมดอายุสัญญา

เช่าและทําพิธีส่งคืนเกาะฮ่องกง ให้แก่จีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 และจัดให้เป็นเขตบริหารพิเศษ
ที่ข้ึนตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการตกลงกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสหราชอาณาจักร ให้สิทธิแก่ฮ่องกงในการบริหารโดยใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ 
(one country, two systems)” ให้สิทธิฮ่องกงสามารถปกครอง ตนเองอย่างอิสระ ดําเนินนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้ตามอย่างเสรี รัฐบาลจีนได้กําหนดให้ฮ่องกง
สามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีและบัญญัติกฎหมายได้เองเป็นเวลาต่อไปอีก 50 ปี หลังจากนั้น 
ฮ่องกงจะเปลี่ยนไปปกครองแบบเมืองอ่ืน ๆ โดยมีกฎหมายพ้ืนฐานของเขตปกตรองพิเศษฮ่องกง The 
basic law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of 

                                           
65 พงษ์พัฒน์ ธราพงษ์พันธ์, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนําวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ในพิธีการศุลกากร,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2557), น. 135-137. 

66 Electronic Transactions Act Article 18: Secure electronic signature 
67 Electronic Transactions Act Article 13: Time and place of despatch and 

receipt 
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China (the basic law) ซึ่งถือเสมือนเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของฮ่องกง ที่ให้สิทธิฮ่องกงในการ
บัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นเองเพ่ือใช้ในฮ่องกง รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคลังและภาษีอากร68   

 ในช่วงศตวรรษที่ 21 ฮ่องกงได้รับเอายุคสารสนเทศและเศรษฐกิจใหม่ 
(Information age and New economy) ซึ่งเป็นยุคที่นักธุรกิจ เริ่มมองเห็นช่องทางสําหรับการทํา
กําไรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต การพัฒนาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิธีการที่บุคคล
ทั่วไปทําธุรกิจหรือใช้ชีวิตรวมไปถึงวิธีที่หน่วยงานของรัฐสื่อสารต่อประชนชนในรัฐ หน่วยงานของรัฐ
เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตในการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่องนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานต่อประชาชน 

                                           
68 The Basic Law of The Hong Kong Special Administrative Region of the 

People’s Republic of China  
Article 106: The Hong Kong Special Administrative Region shall have 

independent finances. 
The Hong Kong Special Administrative Region shall use its financial 

revenues exclusively for its own purposes, and they shall not be handed over to the 
Central People’s Government. 

The Central People’s Government shall not levy taxes in the Hong Kong 
Special Administrative Region. 

Article 107: The Hong Kong Special Administrative Region shall follow the 
principle of keeping expenditure within the limits of revenues in drawing up its 
budget, and strive to achieve a fiscal balance, avoid deficits and keep the budget 
commensurate with the growth rate of its gross domestic product. 

Article 108: The Hong Kong Special Administrative Region shall practise an 
independent taxation system. 

The Hong Kong Special Administrative Region shall, taking the low tax 
policy previously pursued in Hong Kong as reference, enact laws on its own 
concerning types of taxes, tax rates, tax reductions, allowances and exemptions, and 
other matters of taxation. 
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โดยจัดทําเป็นระบบการส่งบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic service delivery หรือESD)69 
ดังนั้นในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐส่วนมาก จึงมีหน้าเว็บไซด์เป็นของตัวเองพร้อมระบุวิธีการติดต่อ อีก
ทั้งยังมีการสร้างเว็บไซด์กลางที่รวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะติดต่อสามารถหาข้อมูลของหน่วยงาน
รัฐได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลฮ่องกงยังพยายามพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในประเทศ ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการผ่านทางคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ เพ่ือเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทั้งการยื่นขอชําระภาษี การ
ชําระภาษี การต่ออายุใบขับข่ี การจดทะเบียนบริษัท การหางาน หรือแม้แต่การชําระค่าบริการต่าง ๆ 
กับหน่วยงานภาครัฐ    

 ฮ่องกงมีความคิดที่จะสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็งเพ่ือใช้เป็นจุดแข็ง
สําหรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ70 จากการพัฒนาระบบดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันฮ่องกงมีบทบาท
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับนานาชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นหน่วยงานการค้าระหว่าง
ประเทศขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราใหญ่อันดับ 7 ของโลก  
จัดเป็นศูนย์กลางการเงินการการธนาคาร อันดับที่ 12 ของโลก และเป็นตลาดค้าทองคําขนาดใหญ่
หนึ่งในสี่ของโลก71 

เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร กฎหมาย การตีความและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของฮ่องกงจึงได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและอากรแสตมป์ แต่ ฮ่องกงก็พัฒนากฎหมายอยู่ตลอดเวลา ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคนในประเทศ รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามการพัฒนาของประเทศต่าง ๆใน

                                           
69 Anne Carver, Hong Kong Business Law, (Longman Hong Kong Education, 

2008), p. 7-10. 
70 United Nations Department of Economic and Social Affairs, “Electronic 

Service Delivery (ESD) Scheme," Accessed October 20, 2014, http://www.unpan. 
org/DPADM/EGovernment/KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/ctl/Stud
yView/mid/2148/CaseStudyID/93/language/en-US/Default.aspx 

71 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “ฮ่องกง ,” สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2557, 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0
%B8%81%E0%B8%87 
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โลก ในกรณีของอากรแสตมป์กรมสรรพากรแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคม ทั้งในส่วนของ ประเภทของตราสารที่จัดเก็บ และ ค่าอากรแสตมป์  

3.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเกี่ยวกับอากรแสตมป์ถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1866 จัดเป็นภาษีที่สําคัญ 

และเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง กฎหมายดังกล่าวถูกดูแลโดยกรมสรรพากรของฮ่องกง ข้อกําหนดทาง
กฎหมายของกฎหมายอากรแสตมป์ มีลักษณะใกล้เคียงกับกฎหมายอากรแสตมป์ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับกฎหมายอ่ืน ๆ คําพิพากษาของศาลสหราชอาณาจักรและ
ประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้หลักเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับอากรแสตมป์  สามารถใช้เป็นแนวทางการตีความ
กฎหมายอากรแสตมป์ของฮ่องกง อากรแสตมป์ส่วนมากจะถูกจัดเก็บจากตราสารที่เป็นหลักฐานของ
ธุรกรรมบางลักษณะ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับทรัพย์สินในประเทศ ขั้นตอนการจัดเก็บสามารถจัดเก็บได้
อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมาก อย่างไรก็ตามอากรแสตมป์ก็จัดเป็นภาษีที่มีความไม่แน่นอนสูง 
เนื่องจากแปลผันไปตามมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหุ้นในประเทศและปริมาณการทําธุรกรรมดังกล่าว 
แม้ในปีแรกที่เริ่มใช้จะเกิดความยุ่งยากในขั้นตอการจัดเก็บ และส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินและตลาด
หุ้นในปีต่อไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปหน่วยงานสามารถจัดเก็บอากรได้มากขึ้น  และปริมาณการทํา
ธุรกรรมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็มีมากขึ้นเช่นกัน72  

ในปัจจุบัน บทบัญญัติว่าด้วยแสตมป์บัญญัติขึ้นโดยสภานิติบัญญัติ (Legislative 
council) และถูกตีพิมพ์ไว้ในประกาศทางราชการหรือกิจจานุเบกษา (Gazette) มีด้วยกันหลายฉบับ 
ได้แก่ Stamp duty Ordinance cap 117 (SDO) หนังสือเวียน (Stamping circulars) และบท
อธิบาย Stamping procedures and explanatory notes บทบัญญัติทั้งหมดอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานอากรแสตมป์ (Stamp office) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกรมสรรพากร (Department 
of Revenue) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลให้เป็นไปตามข้อกําหนดของบทบัญญัติว่าด้วยอากร
แสตมป์ คือ อธิบดีกรมกรมสรรพากร (Commissioner of Inland Revenue)  

การปิดอากรแสตมป์ของฮ่องกงในอดีต สามารถทําได้โดยการปิดทับไปบนตรา
สาร แต่เพ่ือใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ สํานักงานอากรแสตมป์จึงสร้างระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา บทบัญญัติว่าด้วยแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกงบัญญัติไว้ใน Stamp 

                                           
72 David G. Smith and Ayesha Macpherson, Hong Kong Taxation Law And 

Practice. 2008-2009 Edition, (The Chinese University Press, 2008), p.9. 



57 
 

 
 

Duty Ordinance ส่วนที่ 2A ตามกฎหมายฮ่องกงบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิหน้าที่ และความรับผิดของ
ผู้ใช้แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการใช้งานอากรแสตมป์แบบปิดทับ หากแต่
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการนอกเหนือจากการใช้ และการจ่าย
อากรแสตมป์แบบปิดทับ73  เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการ เพราะสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่
เว้นวันหยุดราชการผ่านทางระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดต้นทุน และเวลาในการ
ดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ เนื้อหาของบทบัญญัติว่าด้วยอากรแสตมป์สามารถแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 7 
ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ปฐมบท (Preliminary) 
ส่วนที่ 2 ตราสารที่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ (Charging and Stamping 

of Instruments) 
ส่วนที่ 2a การปิดเอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Stamping by Way of Stamp 

Certificates) 
ส่วนที่ 3 บทเพ่ิมเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนที่ 2 และ 2a (Ancillary Provisions 

Relating to Part II And Part IIA) 
ส่วนที่ 3a เอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  (Certain 

Instruments Dealing With Immovable Property)  
ส่วนที่ 4 หน่วยลงทุน (Unit Trusts) 
ส่วนที่ 5 ข้อยกเว้นและการไม่ต้องชําระอากรแสตมป์ (Exemption and Relief) 
ส่วนที่ 5A ข้อกําหนดเรื่องการไม่ต้องชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารบาง

ประเภทที่เกี่ยวกับหุ้นอ่ืน (Relief for Certain Transactions in Relation to Specified 
Alternative Bond Scheme)  

ส่วนที่ 5B การประเมินหลังยกเลิกหรือแก้ไข (Assessment After Deemed 
Withdrawal of Relief) 

ส่วนที่ 6 การถือว่าอากรแสตมป์เสียหายหรืออากรแสตมป์ที่ไม่เป็นที่ต้องการ 
และกรณีอ่ืน ๆ(Allowance for Spoiled or Unwanted Stamps, Etc.) 

ส่วนที่ 7 บททั่วไป (Miscellaneous)  

                                           
73 Inland Revenue Department, “e-Stamping of Property Document,” 

Accessed August 13, 2014, http://www.ird.gov.hk/eng/tax/e_stamp.  
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เนื่องจากฮ่องกงไม่มีการยกเลิกการปิดอากรแสตมป์แบบเดิม ดังนั้นในส่วนต่อไป
ผู้เขียนจึงขออธิบายรายละเอียดของการชําระอากรแสตมป์แบบเดิมควบคู่ไปกับการชําระอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.2.1.1 ผู้มีอ านาจจัดเก็บอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายฉบับนี้ให้อํานาจกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมี

สํานักงานอากรแสตมป์ (Stamp office) เป็นหน่วยงานที่ออกระเบียบ และควบคุมดูแลการกํากับการ
ต่าง ๆ  ให้อธิบดีกรมมีอํานาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่จัดเก็บอากรแสตมป์ (Collector of 
Stamp Revenue) ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลการจัดเก็บ74 

3.2.1.2 ผู้ที่สามารถใข้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ใช้บริการสามารถเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ที่ทําธุรกรรมซึ่งกฎหมายกําหนดว่าต้องเสียภาษีอากรแสตมป์ สําหรับเอกชนในการเข้าใช้
บริการ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพ่ือยืนยันตัวบุคคลก่อน ซึ่งขั้นตอนการยื่นยันตัวบุคคลนี้สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีได้แก่  

กรณีของนิติบุคคล (Business user) รับรองตัวบุคคลผ่านบัญชี
ผู้ใช้บริการแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลฮ่องกง (E-Stamp account number) และ
รหัสผ่าน หรือใช้เอกสารรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบุตัวตน

                                           
74 Inland Revenue Ordinance Section 4: Official secrecy  
Notwithstanding anything contained in this section, the commissioner or 

any officer of the Inland Revenue Department authorized by the Commissioner in 
that behalf may communicate any matter which comes to his knowledge, including a 
copy of any return, accounts or other document submitted to him in connection 
with this Ordinance-  

(a) to the Commissioner of Rating and Valuation, to the Collector of 
Stamp Revenue, or to the Estate Duty Commissioner, or … 
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ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ข้อกําหนดของ Electronic Transaction Ordinance 
(Cap.553) (ETO) 75 ที่ออกโดยกรมการไปรษณีย์ฮ่องกงหรือบริษัทตัวแทน  

กรณีของผู้ใช้งานรายบุคคล (Individual user) รับรองตัวบุคคลผ่านทาง
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี (Taxpayer Identification Number) และรหัสผ่าน หรือรับรองตัวบุคคล
ผ่านใบรับรองดิจิทัล (Digital certificate) ที่ออกโดยกรมการไปรษณีย์ฮ่องกงหรือบริษัทตัวแทน 

3.2.1.3 ฐานการจัดเก็บ 
อากรแสตมป์ถูกจัดเก็บจากหลักฐานของการทําธุรกรรมหรือตราสาร 

(Instrument) ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ให้หมายความรวมถึง เอกสารที่เขียนขึ้นทุกประเภท76 อย่างไรก็
ตามอากรแสตมป์มิได้จัดเก็บจากตัวธุรกรรม ดังนั้นหากธุรกรรมนั้น ๆ ไม่มีตราสารที่เป็นหลักฐานของ
การทําธุรกรรมนั้น ๆ การทําธุรกรรมดังกล่าวก็ไม่จําต้องปิดอากรแสตมป์ แม้จะมีข้อกําหนดของ
กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการทําหลักฐานเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์ก็ตาม เช่น การทําธุรกรรม
ด้วยวาจา 

ฐานการจัดเก็บอากรแสตมป์สําหรับอากรแสตมป์แบบเดิมจะจัดเก็บจาก
การทําธุรกรรมต่าง ๆ ที่ทําขึ้นในประเทศ และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในประเทศ โดยมีระยะเวลาการ
จัดเก็บและผู้ที่มีหน้าต้องชําระอากรดังต่อไปนี้ 

1. เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง อันได้แก่  
i. การโอนสิทธิ์ในที่ดิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่

ดําเนินการแทนเป็นผู้ชําระอากรแสตมป์ ระยะเวลาการชําระ 
ภายใน 30 วันหลังออกตราสาร  

ii. ข้อตกลงซื้อขายที่อยู่อาศัย คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชําระ
อากรแสตมป์ยกเว้นคู่สัญญาที่ไม่ทราบในวันทําสัญญาว่า
สัญญามีผลถึงตน และคู่สัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการ
ชําระ ภายใน 30 วันหลังเกิด สัญญาซื้อขาย  

                                           
75 Hong Kong Special Administrative Region Government, “Electronic 

Authentication & Digital Certificates,” Accessed August 13, 2014, 
http://www.gov.hk/en/residents/communication/infosec/digitalcert.htm 

76 Stamp Duty Ordinance Section 2: Interpretation 
instrument includes every written document;… 

http://www.gov.hk/en/residents/communication/
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iii. สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอ่ืน 
ๆ ที่ดําเนินการเป็นผู้ชําระอากรแสตมป์ ระยะเวลาการชําระ 
ภายใน 30 วันหลังออกตราสาร  

2. เกี่ยวกบัการโอนหุ้น แบ่งเป็น 2 กรณี  
i. กรณีรายงานยืนยันการซื้อขายอย่างเป็นทางการ (Contract 

note) ชําระอากรแสตมป์โดยตัวแทน หรือ ผู้มีอํานาจที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 2 วันหลังการซื้อขายมีผลในฮ่องกง หรือ
ภายใน 30 วันหลังซื้อขายในกรณีที่มีผลทนอกฮ่องกง  

ii. กรณีการโอนหุ้นในลักษณะอ่ืน ผู้โอนและผู้รับโอนเป็นผู้ชําระ
อากรแสตมป์ ก่อนออกตราสารหรือภายใน 30 วันหลังออก
ตราสารในกรณีทําสัญญานอกฮ่องกง 

3. หุ้นชนิดผู้ถือ ไม่รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม ซึ่งเป็นสกุลอ่ืน
นอกจากฮ่องกง ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์คือผู้ที่ตราสารระบุ
ชื่อ และผู้ที่เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว โดยชําระก่อนออกตรา
สาร  

4. สําเนาหรือคู่ฉบับของตราสารที่ต้องชําระอากรแสตมป์ตามข้อ 1 -3 
โดยระบุว่าให้ถือว่าสําเนาหรือคู่ฉบับนั้นเป็นต้นฉบับ หรือเป็นการ
ชําระแทนต้นฉบับ77 

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่ต้องชําระอากรแสตมป์ ได้แก่ธุรกรรมที่กระทําขึ้น
ภายใต้หลักเขตแดน กล่าวคือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมต้องอยู่ในฮ่องกง แม้ว่าตราสาร
นั้น ๆจะจัดทําข้ึนในหรือนอกฮ่องกง ก็ยังเป็นตราสารที่ต้องชําระอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด    
ตราสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ ต้องเป็นตราสารที่ทําออกมาเป็นหนังสือในลักษณะที่
สามารถประทับตรา ปิดอากรแสตมป์ลงไปบนหน้าตราสารได้ หรือแนบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ไป
กับตราสารได ้หากในตราสารฉบับเดียวกันมีการระบุถึงธุรกรรมหลายประเภท หรือ ธุรกรรมเดียวแต่

                                           
77 Stamp Duty Ordinance Section 8: Duplicates and counterparts  
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จัดทําตราสารหลายฉบับ การชําระอากรแสตมป์จะแยกกันชําระเสมือนมิได้ทําลงบนตราสารฉบับ
เดียวกัน78  

ในกรณีของอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายวางหลักไว้ว่าสามารถ
ใช้กับตราสารจําพวกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง เกี่ยวกับหุ้น และสําเนาหรือคู่ฉบับของตราสาร
ที่ต้องชําระอากรแสตมป์79 อย่างไรก็ตามปัจจุบันระบบสามารถรองรับและให้บริการได้เฉพาะกรณี
ของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งได้แก่ ข้อตกลงซื้อขาย โอน และ เช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่สามารถใช้
กับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีในศาล ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น  และอสังหาริมทรัพย์ที่
เกี่ยวกบัตัวแทน ข้อสัญญาเสริมหรืออากรแสตมป์แบบพิเศษ  และข้อสัญญาในสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เรื่อง
ค่าเช่า ค่าพรีเมี่ยม ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ได้80  

เพ่ือป้องกันความสับสนของผู้ใช้บริการ กรณีที่มีข้อสงสัยว่าตราสารที่ทํา
ขึ้นนั้นอยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์หรือไม่ และค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระมีปริมาณเท่าใด 
ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคําร้องขอคําวินิจฉัยจากเจ้าพนักงาน  (Adjudication) ณ สํานักงานอากร
แสตมป์ (Stamp office counter) พร้อมทั้งตราสารต้นฉบับ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ชําระค่าให้บริการ $5ในกรณีที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าบริการ  

รายละเอียดเรื่องค่าอากรแสตมป์ การขอรับคําวินิจฉัยจากเจ้าพนักงานว่า
ต้องชําระหรือไม่ต้องชําระอากรแสตมป์ และข้อมูลเรื่องการชําระค่าบริการ จะถูกระบุไว้ในอากร
แสตมป์ที่เจ้าพนักงานประทับหรือเอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่เจ้าพนักงานออกให้  อย่างไรก็ตาม 
ขั้นตอนนี้ไม่สามารถทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้81 หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับผลคําวินิจฉัยของ
เจ้าพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถอุทธรณ์เรื่องไปยังศาลได้ภายในกําหนด 1 เดือน82 

                                           
78 Stamp Duty Ordinance Section 10: How instruments to be written, 

charged and stamped  
79 Stamp Duty Ordinance Section 18D: Application of this Part  
80 Inland Revenue Department, supra note 73. 
81 Stamp Duty Ordinance Section 13: Adjudication of stamp duty by 

Collector  
82 Stamp Duty Ordinance Section 14: Appeal against assessment  
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3.2.1.4 วิธีการจัดเก็บ 
“การปิดอากรแสตมป์” (Duly Stamped) หมายถึง การปิดอากร

แสตมป์ตามกฎหมายกําหนด หรือการออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์เพ่ือตราสารใดตราสารหนึ่งโดย
เจ้าพนักงาน และเอกสารรับรองอากรแสตมป์ดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิก83 ปัจจุบันการปิดอากรแสตมป์
ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดให้สามารถทําได้ มีทั้งสิ้น 3 วิธี ได้แก่  

วิธีที่ 1 การปิดอากรแสตมป์แบบธรรมดา (Conventional stamping) 
ซึ่งสามารถใช้ได้กับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ทุกรูปแบบ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรต้องนําเอา
ต้นฉบับตราสารไปยื่นแก่เจ้าพนักงานที่หน่วยให้บริการของสํานักงานอากรแสตมป์ (Stamp office 
counter) ในกรณีนี้ เจ้าพนักงานจะออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์ลงบนตรา
สาร ซึ่งแบ่งได้เป็นการใช้เครื่องประทับตราดิจิทัล (franking machine) พร้อมระบุค่าอากรแสตมป์ที่
ชําระไป หรือประทับบนตราสารว่า “Stamp office of Hong Kong”  

วิธีที่ 2 การยื่นเอกสารสําหรับเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (Paper application 
of property documents) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการตกลงและการมอบอํานาจ รวมถึงสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ สามารถยื่นคําร้องขอเป็นหนังสือ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต้นฉบับ ณ หน่วยให้บริการ

                                           
83 Stamp Duty Ordinance Section 2: Interpretation 
duly stamped in relation to an instrument, means duly stamped under 

this Ordinance in respect of the stamp duty chargeable on such instrument; 
stamped in relation to an instrument, means- 
(a) the instrument has been stamped by means of a stamp under this 

Ordinance; or 
(b) a stamp certificate has been issued in respect of the instrument by 

the Collector under Part IIA, in so far as the stamp certificate has not been cancelled 
under that Part 

(c) any mark made or indication given by a stamp referred to in paragraph 
(b); 

(d) an imprint on a contract note to which an agreement under section 
5A relates of the amount of the stamp duty chargeable thereon together with an 
imprint made under section 5(2A)(b) on such note;… 
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ของสํานักงานอากรแสตมป์ หรือทางไปรษณีย์เจ้าพนักงานจะออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ให้
สําหรับกรณีดังกล่าว 

วิธีที่ 3 การใช้ระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์ (Property stamping 
system หรือ PPS)84 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สร้างระบบใหม่เพ่ือใช้ออกเอกสารรับรองอากร
แสตมป์ (Stamp certification) ที่ระบุเลขที่อ้างอิง (Reference number) ซึ่งกฎหมายถือว่าเอกสาร
ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเท่ากับการปิดอากรแสตมป์รูปแบบอ่ืน85  

เลขที่อ้างอิงตราสาร (Instrument reference number) หมายถึง เลข
เฉพาะที่กําหนดให้แก่ตราสารแต่ละตราสารที่ยื่นขอชําระอากรแสตมป์ในระบบใหม่ และใช้เป็นเลขที่
อ้างอิงสําหรับสํานักงานอากรแสตมป์ว่าได้ชําระอากรแสตมป์ถูกต้องและใช้ในการตรวจสอบ86 

การใช้บริการะบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์(Property stamping 
system หรือ PPS) สามารถใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านการให้บริการของเจ้าพนักงาน และการ
ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตัวเอง 

                                           
84 Stamp office e-Stamping Circular No.1/2011 No. 3 : Issuing Mechanism 
Since 2 August 2004, the Stamp Office has been processing paper or 

electronic stamping requests for sale and purchase agreements, assignments and 
leases of property transactions under the new computerized Property Stamping 
System (“PSS”). The PSS generates stamp certificate copies for the stamped 
instruments and the copies are dispatched to the customers via the e-Stamping 
system at GovHK website or at Stamp Office counters depending on the mode of 
submission. For a small number of exceptional cases that cannot be catered by the 
PSS, the Stamp Office may issue paper stamp certificates manually and keep records 
of them. 

85 Stamp Duty Ordinance Section 5: Methods of stamping and denoting  
86 Inland Revenue Department Stamp Office, “Stamping procedures and 

explanatory notes : Stamping of Agreements and Assignments (IRSD120),” Accessed 
August 13, 2014,  http://www.ird.gov.hk/eng/pdf/irsd120.pdf 
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ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการผ่านเจ้าพนักงาน สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การยื่นคําร้องรูปแบบกระดาษ (Paper application) และการยื่นเอกสาร
ต้นฉบับ (Original instrument)  

ลักษณะที่ 1 การยื่นคําร้องรูปแบบกระดาษ (Paper application) 
ผู้ใช้บริการไม่จําเป็นต้องนําเอาต้นฉบับตราสารไปยื่นให้แก่เจ้าพนักงาน87 แต่ต้องแจ้งและนําส่ง
เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานตามขั้นตอนที่เจ้าพนักงานกําหนด อันได้แก่ แบบคําร้องที่
เจ้าพนักงานกําหนด ลงนามโดยผู้ใช้บริการ รวมถึงเช็คค่าอากรค่าอากรแสตมป์และค่าปรับ88 เจ้า
พนักงานจะนําข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดกรอกเข้าระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์และออกเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งแก่เจ้าพนักงานได้ว่าต้องการให้เจ้า
พนักงานสามารถออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ในรูปของกระดาษ (paper form) หรือในรูปของ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic record) เอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ออกผ่านขั้นตอนนี้จะมี หมายเลขอ้างอิงเอกสาร (Instrument reference number) ที่ออกผ่าน
ระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์  

ข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถออกผ่านระบบได้ เจ้าพนักงานสามารถออก
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ได้ด้วยมือ (Manually) และเก็บสําเนาข้อมูลนั้นไว้เพ่ือการอ้างอิง ใน
เอกสารรับรองอากรแสตมป์เจ้าพนักงานจะต้องระบุข้อมูลเรื่อง การจ่ายหรือการลดค่าอากรแสตมป์ 
ค่าปรับ ค่าคําร้องขอคําวินิจฉัยจากเจ้าพนักงาน ข้อเท็จจริงว่ามีการยื่นตราสารเพ่ือคําร้องขอคํา
วินิจฉัยจากเจ้าพนักงาน ผลการวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน ตราสารนั้น ๆ ได้ชําระอากรแสตมป์อย่าง
ถูกต้อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าสมควร  

ตราสารจะถือว่าได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์เมื่อได้ออกเอกสารรับรอง
อากรแสตมป์โดยเจ้าพนักงาน ในกรณีนี้ต้นฉบับหรือสําเนาของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ถือเป็น
หลักฐานของการชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากถือว่าเป็นหลักฐานของต้นฉบับที่

                                           
87 Stamp Duty Ordinance Section 18E: Stamping by way of stamp 

certificates  
88 Stamp Duty Ordinance Section 18F: Application for stamping without 

presenting instruments  
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เจ้าพนักงานเก็บรักษา เพ่ือแสดงต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องว่าตราสารนั้น ๆ ได้ชําระอากรแสตมป์
อย่างถูกต้องแล้ว89 

ลักษณะที่ 2 การยื่นเอกสารต้นฉบับ (Original instrument)  
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะนําส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมทําแบบคําร้องให้ปิดอากรแสตมป์แบบ
ธรรมดาไปยื่นแก่เจ้าพนักงานเช่นเดียวกับในกรณีแรก แต่ไม่ต้องแจ้งข้อมูลของธุรกรรมให้แก่เจ้า
พนักงาน เจ้าพนักงานจะกรอกข้อมูลทั้งหมดลงระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูล และประทับตราอากรแสตมป์หรือออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์อิ เล็กทรอนิกส์ให้แล้วแต่
กรณ ี

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการจะยื่นเอกสารด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถ
สมัครใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มี
ด้วยกันทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทของธุรกรรมและเอกสารที่ต้องการชําระอากร
แสตมป์และลงเข้าบัญชีผู้ใช้งาน เพ่ือยื่นความจํานงในการขอใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์  

ขั้นตอนที่ 2 ระยะเวลาการชําระ การกรอกรายละเอียดและแบบคําร้อง 
การกรอกข้อมูลออนไลน์ สามารถทําได้ผ่าน www.gov.hk/estamping ระบบจะจัดเก็บข้อมูล
ทั้งหมด ภายหลังกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น หากผู้ใช้บริการพิมพ์ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาด 

                                           
89 Stamp office e-Stamping Circular No.1/2011 No. 2: Legal Status 
Conventional stamps and stamp certificates have the same legal status 

under the Stamp Duty Ordinance (Cap. 117) (“the Ordinance”) 1. Under section 18E 
of the Ordinance, the Collector of Stamp Revenue (“the Collector”) may, for the 
purpose of stamping certain instruments, issue stamp certificates in respect of them. 
A stamp certificate may be issued in paper form or in the form of an electronic 
record. The Collector shall keep a record of the stamp certificate issued by him for a 
period of not less than 15 years. Under section 2 of the Ordinance, the definition of 
“stamped” in relation to an instrument means the instrument has been stamped by 
means of a “stamp” OR where a “stamp certificate” has been issued (and not 
cancelled) in respect of the instrument by the Collector. 

http://www.gov.hk/en/apps/irdestamping.htm
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ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากการกรอกข้อมูลออนไลน์ 
ผู้ใช้บริการมีความจําเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาซึ่งอาจไม่สะดวกสําหรับผู้ใช้บริการบางราย 
หน่วยงานจึงสร้างระบบกรอกข้อมูลออฟไลน์ขึ้นมา โดยในการกรอกข้อมูลแบบออฟไลน์นี้ ผู้ใช้บริการ
ต้องโหลดแบบคําร้องมากรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Excel วิธีการนี้ผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลได้
โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต และเมื่อผู้ใช้บริการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถ
ถ่ายโอนข้อมูลเอกสารทั้งหมดได้สูงสุด 60 ข้อมูล ไปไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซด์เดียวกัน 
ในขณะถ่ายโอนข้อมูลระบบจะตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในลักษณะการจัดข้อมูลที่ระบบสามารถรับได้
หรือไม่ หากได้ระบบจะจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ ผู้ใช้บริการสามารถเรียกข้อมูลนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการ
ชําระอากรแสตมป์และพิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์ได้90 นอกจากการจัดทําเอกสารรับรองอากร
แสตมป์แล้วในกรณีของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์  ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์เอกสาร
รับรองอากรแสตมป์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะนําส่ง หรือ ดาว์นโหลด แบบคําร้องเรื่องการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของฝ่ายประเมินและจัดอันดับได้ ทั้งนี้ระบบจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ให้แก่
ผู้ใช้บริการสําหรับการยื่นครั้งต่อไป ซึ่งเป็นลักษณะของการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) 

ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องกรอก ได้แก่ ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ราคา
ประเมินของทางราชการ ราคาซื้อขาย ค่าเช่า ข้อตกลงและคู่สัญญาและผู้ใช้บริการ ชื่อของคู่สัญญา 
และผู้ยื่นขอชําระ วันที่ทําสัญญา ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับ รายละเอียดในส่วนของผู้ที่จะชําระ
อากรแสตมป์ รวมถึงการขอปิดอากรแสตมป์แบบมีเงื่อนไข (Deferred stamp duty)  ข้อมูลของ
ตัวกลางการซื้อขาย ผู้ยื่นขอชําระ และอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี   

อย่างไรก็ตามการปิดอากรแสตมป์แบบมีเงื่อนไข (Deferred stamp 
duty) สําหรับตราสารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือชําระอากรแสตมป์ภายหลังเมื่อมีการทํา
สัญญาโอนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง หรือจะขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ต่อ ซึ่งในอดีตการยื่นคําขอใช้บริการและ
การชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารซึ่งได้ปิดอการแสตมป์ในแบบดังกล่าวสามารถได้ทั้งผ่านระบบ
ประทับตราอสังหาริมทรัพย์และธุรกรรมรูปแบบเอกสารหรือกระดาษ แต่การปิดอากรแบบมีเงื่อนไข

                                           
90 Inland Revenue Department, “Upload Stamping Request User Guide 

version 1.0.7,” Accessed July 10, 2014, www.ird.gov.hk/eng/pdf/upload_userguide.pdf 
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ได้ถูกยกเลิกไปแล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หากตราสารจัดทําขึ้นหลังวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอ
ปิดอากรแสตมป์แบบดังกล่าว เว้นแต่ตราสารจัดทําขึ้นก่อนวันดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้91  

ขั้นตอนที่ 3 การชําระราคา ภายหลังการกรอกข้อมูลระบบประทับตรา
อสังหาริมทรัพย์จะเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอก และคํานวณค่าอากรที่ต้องชําระรวมถึงค่าขอเลื่อน
ชําระอากรแสตมป์ และออกหมายเลขอ้างอิงการทําธุรกรรมให้ (Transaction reference number) 
การชําระอากรแสตมป์สามารถชําระได้ 2 วิธี คือ วิธีการออนไลน์ หรือการชําระอากรแสตมป์ผ่าน
ระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์, VISA Card และ MasterCard และวิธีการออฟไลน์ ซึ่งหมายถึง
การพิมพ์ใบแจ้งเตือนการชําระราคา (payment notice) ซึ่งจะระบุรายละเอียดของตราสารและ
หมายเลขเรียกเก็บเงิน (Charge number for payment) ผู้ใช้บริการต้องนําเอกสารดังกล่าวไปชําระ
ที่จุดบริการของสรรพากร เช่น ร้านสะดวกซื้อ (Convenience stores)  ที่ทําการไปรษณีย์ (Post 
office) สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจ (Business registration office) สํานักงานของอากรแสตมป์ 
(Stamp office)  

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์และแนบไปกับตราสาร
ต้นฉบับ ภายหลังการชําระอากรแสตมป์ ในกรณีการชําระอากรแสตมป์ออนไลน์ผ่านระบบ
ประทับตราอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลดเอกสารรับรองอากรแสตมป์จากระบบได้
ในทันที แต่หากผู้ใช้บริการชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบออฟไลน์ ผู้ใช้บริการจะสามารถพิมพ์เอกสาร
รับรองการชําระอากรแสตมป์ได้หลังจากที่กรมสรรพากรได้รับแจ้งการชําระเงิน 2 วันทําการ ในกรณี
ที่ภายหลังผู้ใช้บริการทําเอกสารรับรองอากรแสตมป์สูญหาย ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์เอกสารรับรอง
อากรแสตมป์ใหม่ได้โดยใช้ หมายเลขอ้างอิงเอกสาร (Instrument reference number) หมายเลข
อ้างอิงการทําธุรกรรม (Transaction reference number) และ หมายเลขเรียกเก็บเงิน (Charge 
number for payment)  

ในระบบประทับตราอสังหาริมทรัพยไ์ม่ว่าจะออกเอกสารผ่านทางขั้นตอน
ใด เจ้าพนักงานมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลของการออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ไว้เป็นเวลา 15 ปี
หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกเอกสารรับรองอากรแสตมป์นั้น ๆ   

                                           
91 GovHK “Time Limit for Stamping & Deferring Payment of Stamp Duty 

on Residential Property Transactions,” Accessed July 10, 2014, http://www.gov.hk/ 
en/residents/taxes/stamp/timelimit/time_limit_for_stamping.htm 



68 
 

 
 

นอกจากการชําระและรับเอกสารรับรองอากรแสตมป์แล้ว ยังมีระบบ
ลงทะเบียนเพ่ือของดเว้นการจัดเก็บอากรแสตมป์ในระบบเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือทําให้ระบบอากรแสตมป์
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เช่น ในกรณีของธุรกรรมการยืม และให้ยืมหุ้น (Stock borrowing and 
lending หรือ SBLA) ซึ่งการลงทะเบียนกับทางสํานักงานอากรแสตมป์จัดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน
สําหรับการของงดเว้นภาษีอากรแสตมป์ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน e-tax ได้  

การเพิกถอนคําร้องขอปิดอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้
โดยนําส่งแบบคําร้องขอเพิกถอนคําร้องขอปิดอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์  และระบุรายละเอียด
ของผู้ยื่นคําร้อง รายละเอียดของตราสารอันได้แก่ เลขที่อ้างอิงเอกสารหรือเลขที่เรียกเก็บค่าอากร
แสตมป์ ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้ต้องเพิกถอน เช่น คําร้องขอมี
รายละเอียดที่ผิดพลาดและได้ยื่นคําร้องขอปิดอากรแสตมป์ใหม่แล้ว ได้ชําระอากรแสตมป์แล้ว หรือ
กรณีอ่ืน ๆ โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สําเนาเอกสารรับรองอากรแสตมป์ สําเนาใบแจ้งเตือน
การชําระอากรแสตมป์ หรือเอกสารอื่น ๆ และนําส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงาน92 

3.2.1.5 การปิดอากรแสตมป์ล่าช้า 
ตราสารทุกประเภทที่ต้องชําระอากรแสตมป์ต้องปิดอากรแสตมป์ภายใน

เวลาที่กําหนด อย่างไรก็ตามการปิดอากรแสตมป์ในภายหลังสามารถทําได้แต่จะมีค่าปรับสําหรับการ
ปิดอากรแสตมป์ล่าช้า ในกรณีที่ชําระภายใน 1 เดือน ต้องชําระค่าปรับหนึ่งเท่าของค่าอากรแสตมป์ 
ในกรณีที่ชําระภายหลัง 1 เดือน แต่ภายใน 2 เดือนต้องชําระค่าปรับสี่เท่าของค่าอากรแสตมป์ที่ต้อง
ชําระ ในกรณีอ่ืน ๆ ต้องชําระค่าปรับ 4 เท่าของค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระ อย่างไรก็ตามผู้มีหน้าที่
ต้องชําระอากรแสตมป์สามารถยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานเพ่ือขอปรับลดค่าปรับพร้อมทั้งระบุสาเหตุ
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งทําให้ไม่สามารถชําระอากรแสตมป์ได้ตามกําหนดเวลา93  

ในกรณีของการใช้บริการระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์การใช้บริการ
ดังกล่าวสามารถใช้บริการได้เฉพาะในกรณีที่ยื่นชําระภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือ ใน
กรณีปิดอากรแสตมป์ในภายหลังแต่ต้องไม่เกิน 4 ปี หลังจากกําหนดเวลาที่ต้องชําระ และไม่มีการขอ
ลดค่าปรับ ซึ่งระบบจะคํานวณค่าปรับที่ต้องชําระรวมกับค่าอากรแสตมป์ให้ แต่หากชําระล่าช้าเกิน

                                           
92 Inland Revenue Department Stamp Office, “Request for withdrawal of 

e-stamping application (Form I.R.S.D. 129 (E)),” Accessed July 12, 2014, www.ird.gov 
.hk/eng/pdf/irsd129.pdf 

93 Stamp Duty Ordinance Section 9: Late stamping  
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กว่า 4 ปี หรือมีการยื่นขอลดค่าปรับ ผู้ใช้บริการต้องยื่นผ่านระบบปิดอากรแสตมป์ธรรมดาแบบแทน
การใช้ระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์ 

หากไม่ชําระอากรแสตมป์ เอกสารนั้น ๆ จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
ขั้นตอน  ใด ๆ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ94 ในการดําเนินคดีทางศาลและการจดทะเบียนกับ
สํานักงานทะเบียนที่ดิน (Land Registry) นอกจากกระบวนการพิจารณาคดีอาญาหรือคดีแพ่งโดยเจ้า
พนักงานอากรแสตมป์ เพ่ือเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์และค่าปรับตามบทบัญญัติว่าด้วยอากรแสตมป์ 
แต่มีข้อยกเว้นอนุญาตให้เอกสารดังกล่าวสามารถใช้เป็นหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีแพ่งในชั้น
ศาลได้ หากมีคําสั่งศาลให้ทนายชําระอากรแสตมป์และค่าปรับ 

3.2.1.6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เนื่องจากสํานักงานอากรแสตมป์จะจัดเก็บข้อมูล เอกสารรับรองอากร

แสตมป์ที่ออกไว้เป็นเวลา 15 ปี ทําให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายดาย การปลอมเอกสารรับรองอากร
แสตมป์จึงมีปริมาณลดลง อีกทั้งนอกจากจะมีความรับผิดตามกฎหมายอากรแสตมป์แล้วยังเป็น
ความผิดตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีอาญาอีกด้วย (the Crimes Ordinance Cap.200) 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่สํานักงานอากรแสตมป์ หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ 
GovHK โดยลงทะเบียนเข้าใช้บริการผ่านรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านเพ่ือยืนยันตัวตน โดยกรอก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์อันได้แก่ รายละเอียดของหมายเลขอ้างอิง
เอกสาร วันที่ออกตราสาร เลขที่อากรแสตมป์ และวันที่ออกอากรแสตมป์  หากเอกสารรับรองการ
ชําระอากรแสตมป์ดังกล่าวมีอยู่จริงระบบจะแจ้งถึงรายละเอียดที่ระบุอยู่ในเอกสารรับรองอากร
แสตมป์ เพ่ือให้ผู้ที่ตรวจสอบตรวจเช็คข้อมูลว่าตรงกับเอกสารที่ตนถืออยู่หรือไม่ 

กรณีที่ทําเอกสารรับรองอากรแสตมป์หายและไม่ทราบเลขที่เอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ แต่ประสงค์จะตรวจสอบว่าเอกสารนั้น ๆ ได้ชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้ว
หรือไม ่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามทีส่ํานักงานอากรแสตมป์เพ่ือให้เจ้าพนักงานค้นข้อมูลจากระบบ
ได้ หากตรวจพบข้อมูล ตามความต้องการของผู้ร้อง ผู้ร้องสามารถขอสํานักงานอากรแสตมป์สามารถ
พิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์ให้ใหม่ หรือให้เลขที่อากรแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการยื่นชําระอากร

                                           
94

 GovHK,  “Validity of   Unstamped Documents & Inadequate 
Consideration,” Accessed December 1, 2014, http://www.gov.hk/en/residents/taxes/ 
stamp/timelimit/validity_of_unstamped_documents.htm 

http://www.gov.hk/en/residents/
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แสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารรับรองอากรแสตมป์ใหม่จากระบบอิเล็กทรอนิกส์95 ทั้งนี้
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับ สําเนา ถ่ายเอกสาร หรือสําเนาที่ผ่านการรับรอง
เอกสาร ถือเป็นหลักฐานการชําระอากรแสตมป์ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม หลักการปิดอากรแสตมป์ต้อง
ปิดอากรแสตมปล์งในเอกสารต้นฉบับเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีทีร่ะบุว่าออกเพ่ือเอกสารสําเนา96 

3.2.1.7 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าพนักงานและการอุทธรณ์ 
สํานักงานอากรแสตมป์เป็นหน่วยงานภายใต้กรมสรรพากร มีหน้าที่ดูแล

การจัดเก็บ โดยทํางานควบคู่กับฝ่ายประเมินและจัดอันดับ (Rating and Valuation Department 
หรือ RVD) ซึ่งมีหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน หน่วยงานทั้งสองถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบบัญชี (Audit commissioner) ตรวจสอบการทํางานของกรมสรรพากรในประเด็นเรื่องการ
คํานวณและจัดเก็บอากรแสตมป์ทุกประเภท เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บและการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์ปัญหาจากกระบวนการการจัดเก็บ และเสนอทางแก้ไขช่องว่างของ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้แก่สํานักงานอากรแสตมป์รวมถึงฝ่ายประเมินและจัดอันดับ97  

ในส่วนของการยื่นขอปิดอากรแสตมป์หรือเอกสารรับรองอากรแสตมป์
กับเจ้าพนักงาน แม้จะมีเอกสารแสดงข้อเท็จจริงและสภาวการณ์ครบแล้ว เจ้าพนักงานยัง มีสิทธิ
กําหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดของตราสารและเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานเห็นว่า

                                           
95 Stamp office e-Stamping Circular No.1/2011 No.6: Loss of Stamp 

Certificates 
In case there is no trace of a stamp or stamp certificate for a property 

instrument, enquiry may be made to the Stamp Office to check if it has been 
stamped. If stamp certificate record is found, the Stamp Office can provide the 
relevant reference numbers for the handling solicitor2 to reprint it. Meanwhile, the 
Stamp Office has all along been providing the service of issuing certified copy of 
some of its records at a fee (currently $160), this service will also cover stamp 
certificates. 

96 Stamp Duty Ordinance Section 8, supra note 77.  
97

 Audit commission Hong Kong, “Inland Revenue Department : Assessment 
and collection of stamp duty,” Accessed December 1, 2014, http://www.aud.gov.hk 
/eng/pubpr_arpt/aud_InlRev.htm 
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สําคัญเพ่ิมเติมได้ เพ่ือทําให้เจ้าพนักงานเชื่อในความถูกต้องของตราสารและคําร้องขอ แม้ได้นําส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่เจ้าพนักงานทั้งหมดแล้วก็ตาม98 นอกจากนี้หากเจ้าพนักงานเห็นว่าคํา
ร้องขอปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง แม้ในความเป็นจริงผู้ยื่นคําร้องขอปิดอากรแสตมป์จะกระทําถูกต้อง
ตามข้อกําหนดที่เจ้าพนักงานกําหนดแล้วก็ตาม เจ้าพนักงานสามารถปฏิเสธการออกเอกสารรับรอง
อากรแสตมป์ได้ อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานต้องแจ้งแก่ผู้ยื่นคําร้องถึงเหตุผลที่ปฏิเสธการอนุญาต และ
ภายหลังการปฏิเสธการออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ผู้ยื่นคําร้องสามารถยื่นขอปิดแสตมป์แบบปิด
ทับได้ 

แม้ไม่มีการร้องขอหรือแจ้งข้อมูลใด ๆ ผู้จัดเก็บอากรสามารถตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นเรื่องการจัดเก็บอากรแสตมป์ ว่าตราสารนั้น ๆ ต้องชําระอากรแสตมป์หรือไม่ 
ปริมาณค่าอากรแสตมป์ และสามารถกําหนดให้ยื่นเอกสารเพ่ิมได้เพ่ือการตรวจสอบได้ ภายใน
กําหนดเวลา 6 ปี จากวันสุดท้ายที่ต้องชําระอากรแสตมป์ ในกรณีนี้หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่นําเอกสารที่
เจ้าพนักงานกําหนดมายื่น หรือเอกสารดังกล่าวไม่มีการออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์อย่างถูกต้อง 
ผู้จัดเก็บอากรสามารถปฏิเสธการออกอากรแสตมป์ได้ หรือออกโดยกําหนดเงื่อนไขตามความ
เหมาะสมและกําหนดเพ่ิมโทษปรับที่ต้องชําระกับหน่วยงานของรัฐ99 

เนื่องจากตราสารทุกชนิดต้องมีการปิดอากรและชําระอากรแสตมป์อย่าง
ถูกต้อง โดยค่าอากรแสตมป์นั้นคํานวณตามราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ตราสารเกี่ยวข้อง ในกรณี
ระบบเดิม กระบวนการการตรวจสอบความเพียงพอของค่าอากรแสตมป์จะเกิดขึ้นหลังขั้นตอนการปิด
อากรแสตมป์ทั้งหมด โดยจัดส่งเอกสารคําร้องขอปิดอากรแสตมป์ไปยังฝ่ายประเมินและจัดอันดับ 
หากเป็นการปิดอากรต่ํากว่าค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระ ทางหน่วยงานจะออกเอกสารเรียกให้ชําระ 
เพ่ือให้ชําระอากรแสตมป์ส่วนที่ขาดไป นอกจากส่งไปยังฝ่ายประเมินและจัดอันดับแล้วยังส่งสําเนาคํา
ร้องขอปิดอากรแสตมป์ไปยังฝ่ายอ่ืน ๆ ในกรมสรรพากรด้วยเพ่ือแก้ไขรายละเอียดผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ และเพ่ือการคํานวณค่าภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ข้ อมู ลอากรแสตมป์ แบบ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ นระบบประทั บตร า
อสังหาริมทรัพย์ ภายหลังออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกส่งต่อผ่าน

                                           
98 Stamp Duty Ordinance Section 12: Power to call for abstract and 

evidence 
99 Stamp Duty Ordinance Section 18I: Power of Collector to inspect 

instrument or evidence  
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ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฝ่ายประเมินและจัดอันดับเพ่ือตรวจสอบมูลค่าอาอากรแสตมป์และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขข้อมูลความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ คํานวณค่าภาษีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสร้างข้อมูลสถิติของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณดังกล่าว 

ในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ (valuation) 
โดยฝ่ายประเมินและจัดอันดับ ทุก ๆ สัปดาห์ระบบประทับตราอสังหาริมทรัพย์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ของตราสารไปให้แก่ฝ่ายประเมินและจัดอันดับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบคํานวณสถิติ
คํานวณจากข้อมูลธุรกรรมจํานวนมากที่ มี ในระบบในการตรวจสอบและคํานวณมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ระบบแจ้งว่าค่าอากรแสตมป์ที่คํานวณไว้ไม่เพียงพอ เจ้าพนักงานของฝ่าย
ประเมินและจัดอันดับจะตรวจสอบข้อมูลที่ระบบคํานวณอีกครั้งหนึ่ง หลังตรวจสอบฝ่ายประเมินและ
จัดอันดับจะนําส่งข้อมูลที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไปให้แก่สํานักงานอากรแสตมป์ทุกอาทิตย์
เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลที่ส่งกลับมาสามารถแบ่งออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ กรณีต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์
เพ่ิมตามที่สํานักงานคํานวณ กรณีต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์เพ่ิมตามที่สํานักงานคํานวณแบบมีเงื่อนไข 
กรณีที่ไม่ต้องชําระอากรเพ่ิม และกรณีค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระเพ่ิมมากกว่าที่สํานักงานคํานวณ 
ภายหลังจากได้คําตอบเรื่องการประเมินจากฝ่ายประเมินและจัดอันดับแล้ว สํานักงานอากรแสตมป์จึง
สามารถออกเอกสารเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ชําระอากรแสตมป์ ได้ ดังนั้นในส่วนการ
คํานวณมูลค่านี้ ฝ่ายประเมินและจัดอันดับจะต้องจัดทําอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสํานักงานอากร
แสตมป์จะไม่สามารถออกใบประเมินอากรแสตมป์เพ่ิมเติมได้จนกว่าจะทราบผลการประเมินจากฝ่าย
ประเมินและจัดอันดับ ซึ่งจะทําให้เสียประโยชน์ในการจัดเก็บรวมถึงอาจส่งผลให้สามารถจัดเก็บได้
ยากข้ึน  

การยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานในทุก ๆ สามารถทําได้100 โดย 
หลังจากได้ชําระอากรแสตมป์ตามที่กําหนดแล้ว ผู้ที่ไม่พอใจในคําวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์คํา
วินิจฉัยของเจ้าพนักงานไปยังศาลแขวงที่เกี่ยวข้องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลคําวินิจฉัย 
พร้อมทั้งชําระอากรแสตมป์ ข้อยกเว้นการชําระอากรแสตมป์ ได้แก่ กรณีที่เจ้าพนักงานอนุญาตให้

                                           
100 Stamp Office Inland Revenue Department, “Notes On Appeal 

Procedures I.R.S.D. 98 (6/2001),” Accessed December 1, 2014, http://www.ird.gov.hk/ 
eng/pdf/irsd98e.pdf  
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เลื่อนเวลาการชําระออกไปทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามต้องชําระอากรแสตมป์ทั้งหมดก่อนที่
ศาลจะมีคําพิพากษา หรือชําระเม่ือศาลแขวงมีคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง101  

3.2.1.8 การยกเลิกและการขอคืนอากรค่าอากรแสตมป์ 
การยื่นขอยกเลิกอากรแสตมป์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถกระทําผ่านการ

กรอกแบบคําร้องระบุเหตุความผิดพลาดของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ และขอให้ออกเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ฉบับใหม่ เพ่ือยืนยันเนื่องจากเหตุความผิดพลาดของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ 
หรือคืนค่าอากรแสตมป์ที่ได้ชําระไปให้แก่ผู้ที่กําหนด พร้อมทั้งแนบสําเนาของเอกสารรับรองการชําระ
อากรแสตมป์ที่มีข้อผิดพลาด และหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างของตน 102 เมื่อได้รับคําร้องขอหากเจ้า
พนักงานพิจารณาแล้วว่าผิดพลาดจริง เจ้าพนักงานมีหน้าที่ต้องยกเลิกอากรแสตมป์หรือเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ที่ออกไปแล้ว 

นอกจากกรณีที่มีการร้องขอพร้อมหลักฐานว่าเอกสารรับรองการจัดเก็บ
อากรแสตมป์มีข้อผิดพลาดแล้วนั้น เจ้าพนักงานยังสามารถยกเลิกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ได้หาก
ตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ กรณีที่คืนค่าอากรแสตมป์ ค่าปรับ หรือค่าขอคําวินิจฉัยตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่กฎหมายอนุญาต ขั้นตอนการยกเลิกเจ้าพนักงานต้องทําหนังสือแจ้ง
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ผู้ยื่นคําร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์และค่าลดหย่อน หรือผู้ยื่นคําขอ
ยกเลิกเอกสารรับรองอากรแสตมป์เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าอากรแสตมป์นั้น ๆ ถูกยกเลิกแล้ว และลบ
ข้อมูลเอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์ฉบับดังกล่าวออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์103 

การขอคืนอากรสามารถทําได้ใน 3 กรณี104 คือ  

                                           
101 Stamp Duty Ordinance Section 14: supra note 82.  
102 Inland Revenue Department Stamp Office, “Request for Cancellation 

of Stamp Certificate containing error(s) [Section 18J(1)(c) of the Stamp Duty 
Ordinance, (Cap.117)] (Form I.R.S.D. 126(E)),” Accessed July 10, 2014, 
http://www.ird.gov.hk/eng/pdf/irsd126.pdf 

103 Stamp Duty Ordinance Section 18J: Power of Collector to cancel 
stamp certificates 

104 Hong Kong Special Administrative Region Government, “Refund, 
Adjudication & Appeal against Assessment,” Accessed August 13, 2014, http://www. 
gov.hk/en/residents/taxes/stamp/refund.htm 
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1. กรณีที่พบในภายหลังว่าตราสารนั้น ๆ เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นหรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้  

2. กรณีท่ีปิดอากรแสตมป์มากกว่าค่าอากรแสตมป์ที่ต้องเสีย 
3. ปิดอากรแสตมป์สําหรับตราสารที่ไม่ต้องชําระอากรแสตมป์   
การขอคืนค่าอากรแสตมป์ในกรณีดังกล่าวต้องขอคืนภายใน 2 ปีนับแต่

วันที่ระบุไว้ในสัญญา พร้อมทั้งกรอกแบบคําร้องและนําส่งให้แก่เจ้าพนักงาน และกรณียกเลิกสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากกรณีท่ีผู้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ให้แก่ผู้อ่ืนหรือโอนสิทธิการซื้อ
ไปให้บุคคลอ่ืน สามารถยื่นคําร้องขอคืนอากรได้ภายในเวลา 2 ปีนับจากวันที่ยกเลิกสัญญา โดยกรอก
แบบคําร้องและนําส่งให้แก่เจ้าพนักงาน105  

3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากรัฐบาลของฮ่องกงมีต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

(Digital Economy) ดังนั้นจึงผลักดันแลสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเพ่ือพัฒนาให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในรากฐานที่รัฐได้วางไว้คือร่างข้อกําหนดด้านกฎหมายเพ่ือรองรับการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย จึงตรากฎหมายเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Transactions 
Ordinance (Cap. 553) (ETO) ขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ซึ่งภายหลังแก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. 
2547 กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มี
สถานะเท่ากับคู่ฉบับที่เป็นกระดาษ106   

การนําเอากฎหมายฉบับดั งกล่าวมาใช้ เป็นแนวทางให้การใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แพร่หลายในฮ่องกง ซึ่งส่งผลให้ฮ่องกงมีพัฒนาการจากการเป็นประเทศที่ล้าสมัยได้
อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านของเศรษฐกิจและการค้า ทําให้ฮ่องกงกลายเป็นคู่แข่งสําคัญในการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ของโลก เมื่อดูจากปริมาณการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปริมาณการ

                                           
105 Inland Revenue Department Stamp Office, “Requisition for Allowance 

Ticket for spoiled or unwanted Stamps (Form I.R.S.D. 25),” Accessed July 10, 2014, 
http://www.ird.gov.hk/eng/pdf/irsd25e.pdf 

106 Office of the Government Chief Information Officer, “Introduction,” 
Accessed November 10, 2015, http://www.ogcio.gov.hk/en/regulation/eto/ordinance 
/introduction 

http://www.ogcio.gov.hk/en/regulation/eto/
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ซื้อขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณมากขึ้นถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 
2546 จากเดิมเพียง 60 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้นอีกในปัจจุบัน107  

เมื่อระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาไปอย่างมากส่งผลให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมาย ทําให้ต้องพัฒนาข้อบัญญัติของกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถรองรับการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจได้อย่างดีกฎหมายฉบับนี้จึงได้รับการแก้ไขครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับ
ใช้เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องที่พบหลังการเริ่มนําเอากฎหมายฉบับดังกล่าวมา
ใช้108 

กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับทั้งกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ109 ตัวบทกฎหมาย
ได้แบ่งรายละเอียดออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งสิ้น 7 ส่วน เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 บทเบื้องต้น (Preliminary) 
ส่วนที่ 2 การบังคับใช้ (Application) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิตัล (Electronic records and 

digital signatures) 
ส่วนที่ 4 ข้อจํากัดของการบังคับใช้ (Limitations on operation of sections 

5, 5A, 6, 7 and 8) 
ส่วนที่ 5 สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic contracts) 
ส่วนที่ 6 การส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Attribution of sending and 

receiving electronic records) 
ส่วนที่ 7 การรับรองโดยเจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐ (Recognition of 

certification authorities and certificates by government chief information officer) 

                                           
107 Richard Wu, “Electronic Transactions Ordinance – Building a Legal 

Framework for E-commerce in Hong Kong,” Accessed November 10, 2015, https:// 
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_1/wu/ 

108 Legislative Council Brief, “Electronic Transactions Ordinance (Chapter 
553) Electronic Transactions (Amendment) Bill 2003,” Accessed August 15, 2014, 
http://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/bills/brief/b58_brf.pdf 

109 Electronic Transactions Ordinance Section 4: Ordinance to bind 
Government  
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ส่วนที่ 8 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงาน 
(Certification authority disclosure records and code of practice) 

ส่วนที่ 9 เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รับรอง (Postmaster general to be 
recognized certification authority) 

ส่วนที่ 10 ข้อกําหนดทัว่ไปของเจ้าพนักงานที่มีอํานาจรับรอง (Provisions as to 
recognized certification authorities) 

ส่วนที่ 11 ข้อกําหนดเรื่องข้อมูลลับ การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิด 
(Provisions as to secrecy, disclosure and offences) 

ส่วนที่ 12 กําหนดให้อํานาจรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ควบคุมตามข้อกําหนดและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกําหนดความคุ้มกันของเจ้าพนักงาน 
(Secretary's power to amend schedules and make subsidiary legislation and immunity 
of public officers) 

3.2.2.1 การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในบทนิยามกฎหมายฉบับนี้ได้คํานิยามของ “ข้อมูล” “ระบบข้อมูล”110 

ไว้โดยสรุปไว้ว่า  

                                           
110 Electronic Transactions Ordinance Section 2: Interpretation 
"information" includes data, text, images, sound codes, computer 

programmes, software and databases; 
"information system" means a system which- 
(a) processes information; 
(b) records information; 
(c) can be used to cause information to be recorded, stored or otherwise 

processed in other information systems (wherever situated); and 
(d) can be used to retrieve information, whether the information is 

recorded or stored in the system itself or in other information systems (wherever 
situated) … 
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“ข้อมูล” (Information) หมายถึง ข้อมูล (Data) ข้อความ (Text) 
รูปภาพ (Images) รหัสเสียง (Sound codes) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programmes) 
ชุดคําสั่ง (Software) และฐานข้อมูล (Databases) 

“ระบบข้อมูล” (Information system) หมายถึง ระบบซึ่ง สร้างข้อมูล 
(processes information) จัดเก็บข้อมูล (Records information) ใช้เป็นช่องทางในการจัดเก็บหรือ
แปลงข้อมูลรูปแบบอ่ืน (Cause information to be recorded) และใช้ดึงเอาข้อมูลมาแสดงได้ 
(Retrieve information) 

กฎหมายฉบับนี้ยอมรับสถานะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากกฎหมาย
กําหนดหรืออนุญาตว่าต้องกระทําการใดเป็นหนังสือ สามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หาก
สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงเพ่ือการอ้างอิงได้ในภายหลัง111 หรือในกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นหลักฐานเป็นหนังสือด้วยตนเอง กฎหมายอนุญาตให้ส่งเอกสารต่างๆผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หากจัดทําข้อมูลตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด 112 นอกจากนี้ยังมี
การกําหนดามห้ามไม่ให้ปฏิเสธความมีผลบังคับใช้ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงเพราะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์113  

ในกรณีคู่กรณีในการทํานิติกรรมไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องลงลายมือชื่อ คู่กรณีสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้หากมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นยืนยันตนเองหรือธุรกรรมที่ตนทํา ใช้ระบบจัดทําลายมือชื่อที่เชื่อถือได้  
และเหมาะสม และเป็นระบบท่ีคู่กรณีอีกฝ่ายยินยอม114  

3.2.2.2 การเก็บรักษาข้อมูล 
ในบทนิยามกฎหมายได้คํานิยามของ “บันทึกอิเล็กทรอนิกส์” และ “การ

จัดเก็บ”115 ไว้โดยสรุปไว้ว่า 

                                           
111 Electronic Transactions Ordinance Section 5: Requirement for writing  
112 Electronic Transactions Ordinance Section 5A: Service of documents  
113 Electronic Transactions Ordinance Section 9: Admissibility of electronic 

records 
114 Electronic Transactions Ordinance Section 6: Electronic signatures, 

digital signatures, etc. 
115 Electronic Transactions Ordinance Section 2: Interpretation 
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“บันทึกอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic record) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกสร้าง
ขึ้นผ่าน ระบบดิจิทัลโดยข้อมูลนั้นสามารถส่งจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้ และสามารถจัดเก็บ
ในระบบข้อมูลหรือสื่ออ่ืนๆ  

“การจัดเก็บ” (Record) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกเขียนหรือบันทึกลงใน
สื่อกลางที่มีรูปร่าง หรือจุดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน และข้อมูล
ดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงใหม่ได้ในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้ 

นอกจากนี้หากมีข้อกําหนดของกฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นต้นฉบับหรือ
จัดเก็บต้นฉบับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าสามารถใช้ต้นฉบับเอกสารที่เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากระบบที่ใช้จัดทําข้อมูลในขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นระบบที่น่าเชื่อถือมากพอ 
อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวต้องสามารถแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  โดยข้อมูลมีลักษณะสมบูรณ์และ
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากขณะสร้างข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุก ๆ สภาวการณ์116 

หากมีข้อกําหนดของกฎหมายกําหนดให้จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
การจัดเก็บข้อมูลในที่ต้นฉบับเป็นเอกสารในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายรองรับให้
สามารถกระทําได้หาก สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแปลงไปเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และสามารถ
นําเอาข้อมูลนั้น ๆ มาใช้ใหม่ได้ การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเก็บในรูปแบบเดียวกับขณะที่

                                           
"electronic record" means a record generated in digital form by an 

information system, which can be- 
(a) transmitted within an information system or from one information 

system to another; and 
(b) stored in an information system or other medium; 
"record" means information that is inscribed on, stored in or otherwise 

fixed on a tangible medium or that is stored in an electronic or other medium and is 
retrievable in a perceivable form; … 

116 Electronic Transactions Ordinance Section 7: Presentation or retention 
of information in its original Form  
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สร้างข้อมูล ส่ง รับ หรือในรูปแบบท่ามารถแสดงต้นฉบับของเอกสารได้โดยไม่ผิดพลาด และมีการระบุ
รายละเอียดที่มาของข้อมูลและจุดหมายของข้อมูล วัน เวลา และสถานที่ออกข้อมูล117 

3.2.2.3 การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับการท าธุรกรรมของภาครัฐ 
กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะใช้กับภาคเอกชนแล้วยังใช้บังคับกับภาครัฐ

ด้วย โดยรองรับการทีหน่วยงานราชการใช้อํานาจการบริหารงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้ให้
คํานิยามของ “หน่วยงานของรัฐ” และ “เจ้าพนักงานที่มีอํานาจ”118 ไว้โดยสรุปว่า  

“หน่วยงานของรัฐ” (Government entity) หมายถึง เจ้าพนักงาน
ราชการ หรือภาครัฐ 

“เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ” (Responsible officer) ตามความหมายของ
เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รับรอง หมายถึงผู้ถือตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่หลักในการทําหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานที่
มีหน้าที่รับรองตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

ในกรณีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีกฎหมายกําหนดให้ต้องลง
ลายมือชื่อ คู่กรณีสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้หากผู้ลงลายมือชื่อ มีใบรับรองที่อนุญาต
ให้ลงชื่อได้ (recognized digital certificate) การลงลายมือชื่อได้ลงในช่วงเวลาที่ใบรับรองข้างต้น
ยังคงมีผลบังคับใช้ (validity of the certificate) ใบรับรองกําหนดให้อํานาจ (accordance with 
the terms of the certificate)119  

หน่วยงานที่ออกใบรับรอง (Certification authorities) หรือหน่วยงานที่
ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และออก
ใบรับรองอนุญาตให้คนอ่ืนใช้งานได้ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง เนื่องจากมีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลที่ใช้ในการทําธุรกรรมของ

                                           
117 Electronic Transactions Ordinance Section 8: Retention of information 

in electronic records  
118 Electronic Transactions Ordinance Section 2: Interpretation 
"responsible officer" in relation to a certification authority, means a 

person occupying a position of responsibility in relation to the activities of the 
certification authority relevant to this Ordinance;  

"government entity" means a public officer or a public body; …  
119 Electronic Transactions Ordinance Section 6, supra note 114. 



80 
 

 
 

ภาคเอกชน ในปัจจุบันมีเพียง 2 หน่วยงานที่จัดว่าเป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรอง ได้แก่ The 
Postmaster General ให้บริการด้าน Hong Kong Post Certification Authority และมี  Digi-
Sign Certification Services Limited เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาตรวจสอบ120 

ข้อกําหนดเรื่องขั้นตอน แบบ และวิธีการยื่นเอกสารหรือลงลายมือชื่อ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน กฎหมายฉบับนี้กําหนดให้เป็นอํานาจ
ของปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Permanent Secretary for Innovation and 
Technology) โดยร่างกฎหมายกําหนดขั้นตอน ซึ่งในปัจจุบันถูกบัญญัติไว้ในประกาศกิจจานุเบกษา 
ที ่2352 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 (Gazette Notice 2352)121 กําหนดรายละเอียดต่างๆ 
(ข้อ I) อาทิ เรื่อง มาตรฐานของรหัสตัวอักษรในภาษาต่างๆว่าต้องเป็นไปตามแบบของมาตรฐาน
ไอเอสโอ (ISO) โดยใช้ มาตรฐานของตัวอักษร ของ ISO/IEC 10646 (Universal Multi-octet 
Coded Character Set - UCS) ซึ่งเป็นระบบสําหรับเก็บข้อมูลตัวอักษรสากล122 มาตรฐานประเภท
ของข้อมูลและการบีบอัดไฟล์ (Compressed) และระบุว่ากฎหมายฉบับใดหรือหน่วยงานใดบ้างที่ได้
นําเอาข้อกําหนดนี้ไปใช้บังคับแล้ว ซึ่งกรมสรรพากรก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นําเอาไปใช้บังคับแล้วใน
เรื่องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการยื่น
เอกสารให้แก่หน่วยงานของรัฐ (ข้อ II) รวมถึงชนิดของข้อมูลสําหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
กําหนดให้สามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  หากมีข้อกําหนดของกฎหมายระบุว่าข้อมูลที่นําส่ง
ต้องมีการลงลายมือชื่อ หรือต้องจัดทําลงในแบบที่กําหนดพร้อมลงลายมือชื่อ โดยการแนบลายมือชื่อ
ไปกับเอกสารต้องเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะที่กําหนด   

                                           
120 Office of the Government Chief Information officer, “Recognized 

Certification Authorities in Hong Kong,” Accessed August 16, 2014, http://www.ogcio. 
gov.hk/en/regulation/eto/ordinance/ca_in_hk/ 

121 Company Registration, “Electronic Services,” Accessed August 15, 
2014, http://www.cr.gov.hk/en/electronic/submission.htm 

122 International Organization for Standardization, “ISO/IEC 10646:2003 
Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS),” 
Accessed July 13, 2015, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber= 
39921 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber
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ในส่วนของขั้นตอนการนําส่งข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ 
จัดส่งข้อมูลผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) จัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
นําส่ง อาทิ ฟอร์แมตแผ่นดิสก์เก็ต (Diskette) แผ่นซีดี (CD-ROM) แผ่นดีวีดี (DVD-ROM) หรือยูเอสบี
แฟลชไดรฟ์  (USB Mass storage device) ในกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ให้
ใช้ระบบจัดส่งข้อมูลของรัฐ (Electronic government form) ในการจัดส่ง  

ตารางแนบท้ายของกฎหมายว่าด้วยเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการ
กําหนดว่าไม่ให้ใช้ข้อกําหนดของกฎหมายฉบับนี้บางประเด็น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้
ต้องยื่นหลักฐานเป็นหนังสือด้วยตนเองตามข้อ 5A และเป็นเอกสารเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดเก็บ
อากรแสตมป์ของบริษัทแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (Exchange company) และผู้ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาตให้บริการซื้อขายอัตโนมัติ (Authorized Automated Trading Services (“ATS”)  
Provider) และเอกสารนั้นๆเป็นเอกสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายด้วย กรณีดังกล่าวจึงไม่
เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ใช้บทบัญญัติบางมาตรา (Schedule 5A 4)  

กล่าวโดยสรุปกฎหมายว่าด้วยเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพียงแต่กําหนด
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการสร้าง การจัดเก็บข้อมูล 
การทําสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ รับรองการเป็นต้นฉบับของเอกสาร การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐาน และได้บัญญัติรายละเอียดกว้างๆเกี่ยวกับอากรแสตมป์ไว้ด้วยดังกล่าว   
 
3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไอร์แลนด์ 

 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 1712 ประเทศไอร์แลนด์ตกอยู่ใต้อํานาจของชาวนอร์มันและต่อมา

ของอังกฤษ ในช่วงแรกราชบัลลังก์อังกฤษมิได้แสดงอํานาจการควบคุมเกาะไอร์แลนด์อย่างเต็มที่มา
จนกระท่ังหลังจากการปฏิรูปอังกฤษ เมื่อความสวามิภักดิ์ของรัฐบริวารในไอร์แลนด์เริ่มเป็นปัญหาขึ้น 
ทําให้อังกฤษเริ่มใช้กําลังทางทหารกับไอร์แลนด์123 เนื่องจากปัญหาเรื่องความแตกต่างของการนับถือ
ศาสนาต่างนิกาย จึงทําให้เกิดความต้องการในการแบ่งแยกดินแดนไอร์แลนด์ ปัญหาในส่วนนี้ดําเนิน
มาในไอร์แลนด์กว่า 700 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2465 หลังจากสงครามอิสรภาพไอร์แลนด์ และการลงนาม

                                           
123 Emmet Scully, “Update on e-stamping: Mandatory e-filing and e-

payment,” Accessed February 13, 2015, http://www.lexology.com/library/detail.aspx? 
g=8e0bfa2a-b1ed-498e-8f53-93f3023b8fef 
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ในสนธิสัญญาอังกฤษ -ไอร์แลนด์แล้ว  ส่วนที่ใหญ่กว่าของเกาะไอร์แลนด์ก็แยกตัวออกจาก           
สหราชอาณาจักร กลายมาเป็นเสรีรัฐไอร์แลนด์ และกลายเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 
2491124 

กฎหมายอากรแสตมป์ถูกนําเข้ามาใช้ในอังกฤษในช่วงปี พ.ศ. 2237 ภายใต้กฎหมาย 
Stamp Act 1694 เพ่ือให้อํานาจพระเจ้าแผ่นดินจัดเก็บภาษีจากแผ่นหนังและกระดาษที่ใช้เขียน เพ่ือ
นําเงินไปใช้สนับสนุนการทําสงครามกับประเทศฝรั่งเศส อังกฤษได้พัฒนากฎหมายอากรแสตมป์ให้
เหมาะสมซึ่งส่งผลให้สามารถจัดเก็บอากรแสตมป์ได้ปริมาณมาก ส่งผลให้รัฐขยายขอบเขตการจัดเก็บ
อากรแสตมป์ไปสู่เอกสารอ่ืน ๆ ในช่วงแรกจนถึงปี พ.ศ. 2336 อากรแสตมป์ถูกจัดเก็บในลักษณะ
อัตราตายตัวไม่จําต้องคํานึงถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง125 และในปี พ.ศ. 2351 เริ่มพัฒนา
ระบบการจัดเก็บโดยจัดเก็บแบบคํานวณตามราคาจากการขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหุ้น  และถูก
นํามาใช้เป็นครั้งแรกในไอร์แลนด์ในช่วงปี พ.ศ. 2317 เป็นช่วงที่ไอร์แลนด์อยู่ภายใต้การครอบครอง
ของอังกฤษ ภายใต้กฎหมาย An act for granting to his majesty, his heirs and successor, 
several duties upon vellum, parchment, and paperกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ในช่วง 
25 มีนาคม 2317 ถึง 25 ธันวาคม 2318 ภายหลังถูกแก้ไขและถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่โดยรัฐสภาพร้อม
ทั้งเพ่ิมเติมรายละเอียดลงในกฎหมายฉบับนี้ด้วย ในช่วงเริ่มแรกอากรแสตมป์สามารถใช้ได้กับตราสาร
ที่จัดทําขึ้นเป็นหนังสือเท่านั้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันกฎหมายอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
แก้ไขให้สามารถใช้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเริ่มมีใช้ในประเทศไอร์แลนด์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2553126 ใช้แทนที่การจัดเก็บอากรแสตมป์ในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบกระดาษทั้งหมด  

แม้สาธารณรัฐไอร์แลนด์จะเพ่ิงเริ่มพัฒนาประเทศได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับการจัดลําดับ
เป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง และเป็นประเทศในกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

                                           
124 Wikipedia, “Ireland,” Accessed February 13, 2015, https://en.wikipedia. 

org/wiki/Ireland 
125 Wikipedia, “Stamp duty in the United Kingdom,” Accessed February 

13, 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Stamp_duty_in_the_United_Kingdom  
126 Emmet Scully, “Ireland: Update on e-Stamping – Practical Filing Issues 

since Introduction on 1 January 2010,” Accessed August 10, 2014, 
http://www.mondaq.com/x/112130/tax+authorities/Update+on+eStamping+Practical
+Filing+Issues+Since+Introduction+on+ 1+January+2010 

http://www.mondaq.com/x/112130/tax+authorities/Update+on+eStamping+Practical+Filing+Issues+Since+Introduction+on
http://www.mondaq.com/x/112130/tax+authorities/Update+on+eStamping+Practical+Filing+Issues+Since+Introduction+on


83 
 

 
 

การพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)127 
โดยเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไปเป็นระบบพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้สมัยใหม่ ที่เน้น
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการค้า อุตสาหกรรม รวมถึงการลงทุน128 แม้ไอร์แลนด์
จะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถพัฒนากลับมาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ในส่วนของการจัดเก็บภาษี ไอร์แลนด์จัดเก็บภาษีอัตราสูง เพ่ือนําเอาเงินที่ได้ไปใช้ชําระค่าใช้จ่ายที่มี 
เช่น การศึกษา บริการเรื่องสุขภาพ บําเหน็จบํานาญเกษียณอายุเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน รวมถึงการ
พัฒนาประเทศ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ129  

3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันประเทศในกลุ่มยุโรปที่ใช้กฎหมายอากรแสตมป์มีเพียง สหราชอาณาจักร 

เดนมาร์ค และไอร์แลนด์เท่านั้น130 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการโอนหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
กลุ่มนี้สูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ แม้ประเทศอ่ืน ๆจะรนรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายนี้ แต่ประเทศเหล่านี้ก็
ยังคงไม่ยกเลิกอากรแสตมป์ เนื่องจากอากรแสตมป์สามารถทํารายได้ให้กับรัฐได้อย่างมาก เป็น
ช่องทางให้รัฐสามารถควบคุมราคาได้ อีกทั้งวิธีการจัดเก็บก็ไม่ยุ่งยากเนื่องจากประเทศในกลุ่มนี้
โดยมากได้พัฒนาเอาระบบเอกสารรับรองอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แล้ว ในกรณีของ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์เริ่มใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 มกราคม 2553131 ให้บริการ

                                           
127 The World Bank, “Ireland,” Accessed February 13, 2014, http://data. 

worldbank.org/country/ireland 
128 Wikipedia, “Economy of the Republic of Ireland,”  Accessed February 

13, 2014, https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Republic_of_Ireland# 
Beginning_of_recovery_.282014.E2.80.93.29 

129 Wikipedia, “Taxation in the Republic of Ireland,” Accessed February 
13, 2014, https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_Republic_of_Ireland#Stamp_ 
duties 

130 Harry Wallop, “Osborne's first tax cut will be stamp duty on shares,” 
Accessed February 13, 2014, http://www.telegraph.co.uk/finance/2949136/ 
Stamp-duty-The-facts.html 

131 Emmet Scully, supra note 126. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Republic_of_
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_Republic_of_
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ยื่นคําร้องขอชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบสรรพากรคอมพิวเตอร์ (Revenue online system – 
ROS) รวมถึงชําระอากรแสตมป์ผ่านทางระบบสรรพากรคอมพิวเตอร์ โอนเงินโดยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเช็ค ภายหลังในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ระบบสรรพากรคอมพิวเตอร์กลายเป็น
ระบบหลักในการยื่นชําระอากรแสตมป์ ถูกนํามาใช้แทนที่การชําระอากรแสตมป์แบบเดิมปิดทับหรือ
ประทับตราลงบนตราสารทั้งหมด การคํานวณค่าอากรแสตมป์นั้นจะถูกคํานวณตามประเภทของตรา
สารว่าเป็นค่าอากรแสตมป์แบบอัตราคงท่ี หรือแบบคํานวณตามราคา  

บทบัญญัติในเรื่องอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไอร์แลนด์ถูกบัญญัติไว้
ใน  Tax consolidation act 1997 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักของกรมสรรพากร และเป็นกฎหมายที่
กําหนดหลักเรื่องเรื่องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Stamp Duties Consolidation Act 1999 (SDCA) ซึ่ง
เป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับอากรแสตมป์ของกรมสรรพากร  กฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้
คณะกรรมการภาษีสามารถกําหนดข้อกําหนดต่าง ๆ เพ่ือรองรับการใช้งานระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งในส่วนของการสร้างระบบ การกําหนดเรื่องตราสารที่ต้องยื่นแสดง ข้อมูลที่ต้อง
กรอกเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการอากรแสตมป์ และแก้ไขปรับปรุงระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์132 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายประกอบกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรอ่ืน ๆ อาทิ Stamp Act 1891 
และThe Stamp Duties Management Act 1891 และระเบียบว่าด้วยอากรแสตมป์ Stamp Duty 
(E-Stamping of Instruments and Self-assessment) Regulations 2012 (S.I. No. 234 of 
2012) การจัดเก็บอากรแสตมป์ของไอร์แลนด์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี กรณีตราสารทั่วไป 
และกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีหนังสือรับรอง (Uncertificated securities) โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้  

3.3.1.1 ผู้มีอ านาจจัดเก็บอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีตราสารทั่วไป 
ผู้ให้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ คือ รัฐบาลไอร์แลนด์โดย

กรมสรรพากรโดยคณะกรรมการภาษี (The Revenue Commissioners) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควบคุมการยื่นชําระผ่านระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ (Revenue On-line Service หรือ ROS) 
และสามารถกําหนดข้อบังคับในการจัดเก็บและชําระอากรแสตมป์ที่ถูกต้อง133 และสามารถกําหนด

                                           
132 SDCA Section 17A: E-stamping regulations  
133 SDCA Section 72: Collection and payment of duty.  
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ระเบียบวิธีการใช้งานระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากคณะกรรมการภาษีแล้ว 
คณะกรรมการสามารถมอบอํานาจให้เจ้าพนักงานอื่น ๆ ในคณะกรรมการภาษกีระทําการแทนได้134  

กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีไม่มีหนังสือรับรอง 
เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรมีอํานาจในการบริหารการจัดเก็บ ประเมิน 

และจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ อย่างไรก็ตามขั้นตอนการซื้อขายและโอนหลักทรัพย์จะทําขึ้นผ่านทาง
ระบบ ซื้อขายหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ CREST (Electronic Share Trading – CREST) ซึ่งถูกสร้างและ
บริหารโดย Euroclear UK & Ireland Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ภายใต้การ
วางควบคุมโดย Stock exchange Limited หรือ London Stock Exchange Limited เพ่ือทําให้
สามารถซื้อขายหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  

3.3.1.2 ผู้ที่สามารถใข้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
กรณีตราสารทั่วไป 
โดยมีผู้ใช้บริการเป็นเอกชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้อง

ลงทะเบียนกับทางระบบก่อนที่จะใช้บริการ โดยอ้างอิงจากเลขประจําตัวผู้เสียภาษีในขั้นตอนการ
ลงทะเบียน ในขั้นตอนดังกล่าวเจ้าพนักงานจะตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือยืนยันตัว
บุคคล 

การยื่นขอลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการกับระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน การลงทะเบียนนี้ใช้ระบบการยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เจ้า
พนักงานตรวจสอบยืนยันตัวตน และแจ้งผลกลับทางไปรษณีย์เป็นหลัก  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
อ้างอิงจากเลขประจําตัวผู้เสียภาษีประเภทอ่ืน ๆ เช่น VAT Number, Cooperate tax number 
เพ่ือรับเลขที่เข้าใช้บริการ ROS Assess Number (RAN) เมื่อได้กรอกแบบคําร้องขอใช้งานเรียบร้อย
แล้วระบบจะออกเลขท่ี RAN ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์  

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพ่ือรับ ROS Digital certificate ภายหลังจากที่
ได้รับRAN ทางไปรษณีย์แล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถลงทะเบียนรับ ROS Digital Certificate ผ่าน

                                           
134 S.I. 234/2012 Regulation 15: Delegation 
Any act required to be performed or discharged by the Commissioners 

under these Regulations may be performed or discharged by an officer of the 
Commissioners. 
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ระบบได้ โดยใช้รายละเอียดในส่วนของRANและ e-mail ภายหลังการลงทะเบียนระบบจะออก
รหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อเช้าใช้บริการ  

และขั้นตอนสุดท้ายเข้าสู่ระบบเพ่ือรับ Digital certificate โดยใช้
รหัสผ่านที่ได้จากข้ันตอนที่ 2  

นอกจากนี้แล้วผู้ใช้บริการต้องเปิดใช้ ROS Debit Instruction หรือ RDI 
เพ่ือใช้ในการชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนอ้างอิงจากบัญชีธนาคารของ
ผู้ใช้บริการที่เจ้าพนักงานรับรอง135 เมื่อผู้ใช้บริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรแสตมป์ 
(Stamp Duty Return) ผ่านระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาต
สามารถอนุญาตให้ทําการชําระอากรผ่าน RDI ได้ในทันท ี

                                           
135 S.I. 234/2012 Regulation 7: Payment of stamp duty by electronic 

means 
(1) Every approved person shall, for the purposes of the e-stamping 

system, maintain a designated account with a financial institution to enable the 
transfer of funds by electronic means from the person’s designated account with the 
financial institution to an account specified by the Commissioners. 

(2) The Commissioners, on receiving an authorisation from an approved 
person or an authorised person to debit the aggregate of the amount of the stamp 
duty chargeable on the instrument and any interest (in this Regulation referred to as 
the “aggregate amount”) or any part of the aggregate amount, shall deduct the 
aggregate amount or that part of the aggregate amount by electronic means from 
the designated account of the approved person. 

(3) The date of payment of an aggregate amount or any part of an 
aggregate amount referred to in paragraph (2) shall be the date on which an  
authorization by an approved person or an authorised person is given to debit the 
aggregate amount or that part of the aggregate amount from a designated account, 
provided sufficient funds are available in the designated account to satisfy the 
deduction of the aggregate amount or that part of the aggregate amount authorised. 



87 
 

 
 

ในกรณีผู้ใช้บริการเป็นบริษัท ผู้ใช้บริการมักมีความประสงค์ให้บุคคล
หลายคนสามารถเข้าถึงบัญชีระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้บริการขั้นตอนต่าง ๆ กันไปตามแต่
ลักษณะงาน ภายหลังการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะเป็นเสมือนผู้บริหารบัญชีระบบสรรพากร
อิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง กล่าวคือสามารถกําหนดได้ว่าต้องการให้พนักงานในบริษัทของตนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในส่วนใดบ้าง เช่น สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ สามารถตรวจสอบผลการยื่น
แบบได้ สามารถยื่นขอชําระ และอ่ืนๆ ดังนั้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจึงสามารถยื่นชําระอากร
แสตมป์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกท่ี 

ในกรณีที่มีผู้ที่ต้องชําระอากรแสตมป์มากกว่าหนึ่งคนสําหรับตราสารหนึ่ง 
ๆ  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรแสตมป์โดยผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดคนหนึ่งถือเป็นการยื่นตามที่
ถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว หากไม่มีการชําระอากรแสตมป์ หรือชําระอากรแสตมป์ไม่
เพียงพอกับข้อกําหนดของกฎหมาย ผู้ที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ที่ค้างอยู่ร่วมกัน 

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้น 
ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์คือผู้ซื้อ (Purchasor) หรือผู้รับโอน 

(Transferee) หรือบุคคลที่ผู้รับโอนกําหนด โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับทางระบบ ซื้อขายหุ้น
อิเล็กทรอนิกส์ CREST และระบุบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการชําระค่าหุ้นและค่าอากรแสตมป์  

3.3.1.3 ฐานการจัดเก็บ และผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ 
กรณีตราสารทั่วไป 
รายละเอียดของตราสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ คือ ตราสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ตามกฎหมาย136 และไม่เข้าข้อยกเว้น
กรณีท่ีไม่ต้องชําระอากรแสตมป์137 เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นที่ต้องกระทําในประเทศ ไม่
ว่าตราสารจะจัดทําข้ึนในหรือนอกประเทศ ค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระจะแตกต่างกันไปตามประเภท
ของตราสารที่ทํา โดยตราสารที่ต้อชําระอากรแสตมป์ประกอบไปด้วยตราสารที่เกี่ยวข้องกับการทํา
ธุรกรรมต่อไปนี้ 

1. ธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ การโอนอสังหาริมทรัพย์ 
สัญญาเช่าเกินกว่า 100 ปี สัญญาเช่าระยะสั้น เว้นในกรณีที่สัญญา

                                           
136 SDCA Section 2: Charging of liability for and recovery of stamp duty. 
137 SDCA Section 4: How duties are to be paid. 
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ระบุระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 35 ปีและมีค่าเช่าต่อปีไม่เกิน 
€30,000 การแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์การขนส่ง การโอน การ
เช่า มากกว่า 2 อสังหาริมทรัพย์ในสัญญาเดียว 

2. ธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นหรือหลักทรัพย์ อันได้แก่ การโอนกรรมสิทธิ์ใน
หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่า €1,000 การออกหุ้นของบริษัท
โดยใช้ CRO Form B6 (Form 52) ใบหุ้น 

3. มรดก 
4. การประกันภัย 
ในกรณีที่ตราสารหนึ่ง ๆ ตกอยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์มากกว่า 1 

ประเภท การชําระอากรแสตมป์ จะแบ่งแยกตามแต่ประเภทของตราสารเสมือนมิได้อยู่ตราสาร
เดียวกัน138  หากตราสารนั้น ๆ เป็นตราสารที่ต้องชําระอากรแสตมป์มากกว่า 1 ประเภท ในกรณีนี้
ประเภทของตราสารที่ต้องชําระราคาสูงสุด กรณีของสําเนาตราสารต้องชําระอากรแสตมป์แบบ
สําเนา139 

ตราสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ต้องชําระอากรแสตมป์ตาม
กําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด ตราสารที่ขอชําระต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องเก็บเอกสารดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 6 ปี ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว กรมสรรพากรสามารถเรียกให้นําเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงเพ่ือยืนยัน
รายละเอียดต่าง ๆ ที่อ้างถึงตอนยื่นชําระผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

อย่างไรก็ตามหากตราสารนั้น ๆ อยู่ในบังคับว่าต้องชําระอากรแสตมป์ทั้ง
ที่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ข้อตกลงเรื่องภาษีซ้อน Double Taxation (Relief) (Order No. 
1), 1923 จะมีผลใช้บังคับ เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้องหรือมีคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ตราสารนั้น ๆ จะถือว่าได้ชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องในอีกประเทศ
หนึ่งด้วย  

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้นที่ไม่มีหนังสือรับรอง 
ในกรณีของตราสารเกี่ยวกับหุ้นหลักทรัพย์ในกรณีของหุ้นหรือหลักทรัพย์

ที่ไม่มีหนังสือรับรอง (Uncertificated Securities) หรือหุ้นที่ทําการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                                           
138 SDCA Section 6: How instruments are to be written and stamped. 
139 SDCA Section 13: Duplicates and counterparts. 
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ซึ่งบัญญัติไว้ใน The company act 1990 (Uncertificated securities) Regulation 1996 (S.I. 68 
of 1996) กําหนดให้อํานาจบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสามารถขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นโดยออกใบหุ้น
หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และให้อํานาจผู้ถือหุ้นขายหรือโอนหุ้นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านระบบซื้อขายหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ CREST จะต้อง
ชําระอากรแสตมป์ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ (Shares) หุ้นสามัญ (Stock) หุ้นกู้ (Debentures) และอ่ืน ๆ ที่
โอนในประเทศ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นให้การซื้อขายหุ้นบางกรณีแม้เป็นการซื้อขายตามระบบ
ดังกล่าวก็ไม่จําต้องชําระอากรแสตมป์  

3.3.1.4 วิธีการจัดเก็บ 
กรณีตราสารทั่วไป 
เมื่อตราสารใดอยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องชําระ

อากรแสตมป์ให้แก่กรมสรรพากรผ่านระบบออนไลน์ซึ่งหรือระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-stamping system)  ระบบดังกล่าวจะให้ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ใช้งานระบบสรรพากร
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยื่นขอชําระและชําระอากรออนไลน์  

ในส่วนของระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงแรกก่อนออกเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ผู้ใช้บริการต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงสําเนาของตราสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร และรอให้เจ้าพนักงานคํานวณมูลค่าสินทรัพย์และประเมินค่าอากร
แสตมป์ ภายหลังจากที่กรมสรรพากรได้ตรวจสอบและรับรองสําเนาของตราสารและเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเอกสารรับรองอากรแสตมป์จะออกให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทาง  ROS inbox 
ภายหลังในปี 2012 ระบบดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปและให้ให้ผู้ยื่นชําระประเมินตนเองภายหลังชําระ
อากรแสตมป์ประเมินผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์เอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์ได้ในทันทีด้วย
ตนเอง (Self-assessment) โดยระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติ
เมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรแสตมป์ผ่านระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งเตือนถึง
ข้อผิดพลาดที่มีโดยอัตโนมัติ และคํานวณค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระรวมถึงค่าปรับที่มีให้โดยอัตโนมัติ 

การใช้งานระบบจัดเก็บอากรออนไลน์ในแบบปัจจุบัน ภายหลังจากการ
ลงทะเบียนผู้ใช้เพียงเลือกประเภทของอากรแสตมป์ที่ต้องการชําระ และกรอกข้อมูลตามที่กําหนด
ผ่านระบบ The E-Stamping Return โดยผู้ใช้สามารถทําผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ก็ได้ ใน
กรณีของระบบออฟไลน์ที่ผู้ใช้บริการสามารถจัดเตรียมเอกสารกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลก่อน
แก้ไขออฟไลน์และส่งเอกสารออนไลน์ในภายหลังผ่านระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากยื่น
เอกสารผ่านระบบ ระบบจะคํานวณอัตราอากรที่จะต้องชําระรวมทั้งดอกเบี้ยและค่าปรับต่าง ๆ ที่มี 
หลังจากนั้นระบบจะส่งเอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Stamp certificate) ใบเสร็จแสดงการชําระ
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ราคา (Payment receipt) และ ข้อมูลที่ระบบบันทึก (Record of the data) ให้แก่ผู้ใช้ผ่านทาง
กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ ROS Inbox ซึ่งสามารถจัดพิมพ์ได้หลังชําระอากรแสตมป์ทั้งหมด
เพ่ือนํามาแนบกับตราสาร เพ่ือทําให้ตราสารได้รับการชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องได้ทันที ตราสาร
ที่ยื่นขอชําระอากรแสตมป์จะถือว่าได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมายเมื่อได้
แนบเอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์ไปกับตราสาร140  

การชําระอากรแสตมป์ เนื่องจากในขั้นตอนลงทะเบียนผู้ใช้บริการต้อง
ลงทะเบียนบัญชีธนาคารไว้กับทางระบบ ROS Debit Instruction (RDI) ในการชําระอากรแสตมป์จึง
ใช้วิธีหักจากบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ เจ้าพนักงานจะหักเงินจากบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ทันทีที่
ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบัญชี และมีเงินในบัญชีมากพอที่จะชําระอากรแสตมป์  

ช่วงเวลาการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสียอากรแสตมป์ผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา แต่หากทําการกรอกข้อมูลในเวลาที่กรมสรรพากรยังไม่เปิ ดทําการ 
ผู้ใช้บริการเพียงแต่จะสามารถเข้ากรอกข้อมูลและชําระเงินเท่านั้นแต่จะยังไม่ได้รับอากรแสตมป์
ในทันที แต่จะได้รับเอกสารรับรองอากรแสตมป์หลังจากที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการ 

เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่
ออกโดยเจ้าพนักงานไม่ว่าจะท่าระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปของกระดาษ141 เพ่ือความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการในการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลในอนาคต ข้อมูลต่างที่ระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ส่ง
ให้แก่ผู้ใช้ผ่านทางทางกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ จะเก็บเป็น
ข้อมูลประวัติไว้ในระบบทั้งในส่วนของกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของระบบและกรมสรรพากร 

ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรแสตมป์ได้
เมื่อทราบถึงความผิดพลาดหรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งก่อนและหลังปิดอากรแสตมป์ ผ่านระบบ
แก้ไขแบบแสดงรายการภาษีอากรแสตมป์ (Amend Stamp Duty Return)142 เมื่อเจ้าพนักงาน

                                           
140 SDCA Section 17A, supra note 132. 
141 S.I. 234/2012 Regulation 14: Record of stamp certificate 
The Commissioners shall keep a record of any stamp certificate issued by 

them, whether electronically or in paper form, in such manner and form as they 
think fit. 

142 S.I. 234/2012 Regulation 12: Amended stamp certificates  
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(1) Where an electronic return or a paper return has been delivered to 

the Commissioners in respect of an instrument and an approved person, an 
authorised person or a filer, as the case may be (in this Regulation referred to as an 
“applicant”), delivers an amended electronic return or paper return to the 
Commissioners— 

(a) to vouch a claim under any provision of the Principal Act for a 
repayment of stamp duty and any interest paid in respect of the instrument, 

(b) to show to the satisfaction of the Commissioners that the instrument 
is insufficiently stamped or that the stamp certificate issued contains an error, or 

(c) for any other reason, the Commissioners, where they are satisfied as 
to the authenticity of the amended return, shall, subject to paragraph (2), issue an 
amended stamp certificate electronically or in paper form to the applicant in place 
of the stamp certificate most recently issued. 

(2) Where a stamp certificate is to be replaced in accordance with 
paragraph (1) as a result of stamp duty or additional stamp duty becoming due and 
payable, the Commissioners shall issue an amended stamp certificate on payment of 
the unpaid stamp duty and any interest due. 

(3) An amended stamp certificate shall be issued- 
(a) where an amended electronic return has been delivered, in the form 

of an electronic record which is to be printable in paper form, or, (b) where an 
amended paper return has been delivered, in paper form, to denote, as appropriate, 
that— 

(i) the stamp duty chargeable on the instrument and any interest has 
been paid in accordance with the amended return, (ii) the instrument is not 
chargeable with any stamp duty,  

(iii) the instrument is a duplicate or counterpart of an original instrument, 
(iv) the stamp duty chargeable on the instrument depends in any manner 

on the stamp duty paid on another instrument. 
 



92 
 

 
 

ตรวจสอบแล้วพบว่าผิดพลาดจริงตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานสามารถออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์
ฉบับแก้ไขให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปของเอกสารหรือกระดาษเพ่ือใช้แทนเอกสารรับรอง
อากรแสตมป์ที่ผิดพลาดเมื่อได้รับการชําระอากรแสตมป์ส่วนที่ขาดไป 

อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถยื่นแบบผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และประสงค์จะยื่นรูปแบบเอกสารหรือกระดาษแทน ได้แก่ กรณีที่ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตตามท่ีระบบกําหนดไว้ได้ หรือกรณีที่เป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ด้วยอายุ ร่างกาย 
หรือจิตใจ ทําให้ไม่สามารถยื่นแบบผ่านระบบได้ กรณีดังกล่าวสามารถยื่นคําร้องขอ  (The Paper 
Return) แก่เจ้าพนักงานเพ่ือของดเว้นการยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยเจ้าพนักงานแจ้งผลไปยังผู้
ยื่นคําร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน143 ในกรณีที่เจ้าพนักงานปฏิเสธไม่ให้งดเว้นการยื่น ผู้

                                           
(4) An amended stamp certificate issued by the Commissioners shall bear 

a certificate identification number and such other particulars as the Commissioners 
think fit. 

(5) An applicant shall, on receipt of an amended stamp certificate issued 
in respect of an instrument by the Commissioners, attach the amended stamp 
certificate to the instrument. 

143 S.I. 234/2012 No 8: Exemption from electronic filing  
(1) In this Regulation “requirement” means a requirement to— 
(a) deliver or cause to be delivered an electronic return, or 
(b) deliver or cause to be delivered electronically a clawback notification. 
(2) Where, in relation to an instrument, an accountable person or any 

person (who is not an approved person or an authorised person) acting under the 
authority of an accountable person- 

(a) does not have sufficient access to the internet to comply with the 
requirement concerned, or 

(b) in the case of an individual, is prevented by reason of age or mental 
or physical infirmity from being able to comply with the requirement, the 
accountable person may, by application to the Commissioners in writing, request to 
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ยื่นคําร้องสามารถอุทธรณ์ผลการปฏิเสธดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน144 ใน
กรณีงดเว้นการชําระอากรแสตมป์ ต้องยื่นแบบแสดงรายการในรูปของเอกสารหรือกระดาษแทน โดย
ให้ถือเสมือนมีค่าเท่ากับการยื่นแบบแสดงรายการอากรแสตมป์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์145 เมื่อเจ้า
พนักงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เจ้าพนักงานจะคํานวณ ตรวจสอบ และกรอกข้อมูลลงระบบ
อากรแสตมปอิ์เล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายหลังการชําระอากรแสตมป์ครบถ้วน เจ้าพนักงานจะ
จัดทําเอกสารรับรองอากรแสตมป์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และนําส่งให้แก่ผู้ยื่นคําร้องในรูปแบบ
เอกสารหรือกระดาษ146  

                                           
be exempted from the requirement and such application shall include all 
information relevant to the consideration by the Commissioners of that application ... 

144 S.I. 234/2012 Regulation 9: Right of appeal to Appeal Commissioners 
(1) Where an accountable person is refused an exemption under 

Regulation8(3), he or she may, by notice in writing to the Commissioners within 30 
days of receipt of the refusal, appeal the refusal to the Appeal Commissioners, who 
shall hear the appeal. 

(2) On the hearing of an appeal under this Regulation, the Appeal 
commissioners shall have regard only to those matters to which the Commissioners 
may or are required to have regard under Regulation 8. 

145 S.I. 234/2012 Regulation 10: Paper returns  
(1) The Commissioners shall, in respect of an instrument required to be 

stamped by means of the e-stamping system, require a paper return to be delivered 
to them in place of an electronic return where an exemption under Regulation 8(3) 
has been granted. 

(2) Regulations 4 and 5 shall, with any necessary modifications, apply to a 
paper return delivered in accordance with these Regulations as if it were an 
electronic return. …  

146  S.I. 234/2012 Regulation 11: Stamp certificates 
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หากผู้ ใช้บริการทําเอกสารรับรองการชําระอากรแสตมป์สูญหาย 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในการหาและพิมพ์สําเนาของเอกสารรับรอง
การชําระอากรแสตมป์ได้ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้ลงทะเบียนกับทางระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอชําระอากรแสตมป์ในครั้งแรก ผู้ใช้บริการสามารถทําหนังสือถึงกรมสรรพากร
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอให้ทางกรมสรรพากรออกเอกสาร
มาแทนที่ฉบับที่ทําสูญหายหรือเสียหายไป อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการไม่สามารถจัดหาข้อมูลที่ถูก
ระบุอยู่ในเอกสารรับรองอากรแสตมป์เดิมได้ ทางกรมสรรพากรจะค้นหาข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการเฉพาะ
กรณีท่ีผู้ใช้บริการสามารถแสดงตนว่ามีความเก่ียวข้องกับเอกสารรับรองชําระอากรแสตมป์ดังกล่าว 

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้น 
เช่นเดียวกับตราสารชนิด อ่ืน การชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการซื้อขายหรือการโอนหุ้นผ่านระบบ Certificateless Registry for 
Electronic Share Transfer (CREST) สามารถทําได้ตามที่ Finance Act 1996 กําหนด โดย

                                           
(1) Where the Commissioners are satisfied that an electronic return or a 

paper return in respect of an instrument has been delivered to them they shall for 
the purpose of stamping the instrument— 

(a) where an electronic return has been delivered, issue a stamp 
certificate electronically to the approved person or the authorised person, as the 
case may be, or 

(b) where a paper return has been delivered, issue a stamp certificate, 
processed electronically through the e-stamping system, to the filer in paper form. 

(2) Nothing in paragraph (1) shall require the Commissioners to issue a 
stamp certificate where the stamp duty chargeable on the instrument and any 
interest has not been paid or has been paid in part. 

(3) A stamp certificate shall be issued- 
(a) where an electronic return has been delivered, in the form of an 

electronic record which is to be printable in paper form, or, 
(b) where a paper return has been delivered, in paper form, ….. 
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สามารถเลือกชําระได้ 2 วิธี คือ ผ่านระบบ CREST และโอนเงินผ่านทางระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic fund transfer หรือ EFT)  

ไม่ว่าธุรกรรมนั้น ๆ จะถูกทําขึ้นในประเทศหรือทําข้ึนต่างประเทศ และไม่
ว่าคู่สัญญาจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไอร์แลนด์หรือไม่ เมื่อมีคําสั่งโอนหุ้นผ่านระบบ CREST โดยคําสั่งของ
ตัวแทนดําเนินการ (Operator instruction) โดยจะถือเอาวันที่มีคําสั่งเป็นวันจัดทําการโอนหุ้นเป็น
วันทําธุรกรรม หุ้นที่โอนดังกล่าวจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในทันทผี่านทางระบบ CREST เป็นจํานวน 
1 % ของค่าหุ้นที่มีคําสั่งโอน (Ad valorem) โดยค่าอากรแสตมป์จะถูกหักโดย Euroclear UK & 
Ireland Limited  เช่นเดียวกับกรณีของตราสารทั่วไปตราสารเกี่ยวกับหุ้นจะถือว่าได้ชําระอากร
แสตมป์อย่างถูกต้องเมื่อชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องและได้ชําระค่าปรับที่มีทั้งหมดแล้ว โดยค่า
อากรแสตมป์ที่ต้องชําระจะถูกคํานวณผ่านระบบ CREST ในทันทโีดยคํานวณจากราคาหุ้นที่ทําการซื้อ
ขาย และนําส่งให้กับกรมสรรพากรของประเทศไอร์แลนด์ทุกสัปดาห์ผ่านทางระบบโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ไปที่บัญชีอากรแสตมป์ของธนาคารกลาง (Central bank stamp duty account) 
หลังจากการชําระค่าหุ้นและค่าอากรแสตมป์แล้ว ระบบจึงทําการเปลี่ยนตัวผู้เป็นเจ้าของหุ้น โดยโอน
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสําหรับหุ้นให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง และโอนค่าหุ้นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามการซื้อขายหุ้นผ่านระบบนี้จะเป็นการซื้อขายหุ้นในลักษณะไร้ใบหุ้น ดังนั้นทางระบบจึง
ไม่มีการออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แต่จะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในระบบ 

โอนเงินผ่านทางระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการต้อง
ติดต่อกับทาง CREST เพ่ือขอเลขที่บัญชีเพ่ือทําการโอนค่าอากรแสตมป์ และแจ้งแก่ทาง  CREST 
พร้อมหลักฐานการชําระอากรแสตมป์ ผ่านทาง crest@revenue.ie ในวันที่ชําระอากรแสตมป์  

3.3.1.5 การปิดอากรแสตมป์ล่าช้า 
กรณีตราสารทั่วไป 
โดยหลักผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในกรอบ

เวลาที่กฎหมายกําหนดเวลา 30 วันหลังออกตราสาร147 มิเช่นนั้นจะต้องชําระเงินเพ่ิมสําหรับกรณีการ

                                           
147 S.I. 234/2012 Regulation 5: Time by which electronic returns are to be 

made 
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ยื่นคําร้องขอปิดอากรแสตมป์ล่าช้า148 ในกรณีของอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากรจะ
ยืดเวลาการยื่นเอกสารและชําระอากรแสตมป์ให้อีก 14 วัน หากยื่นเอกสารภายหลังกําหนดเวลา 44 
วันหลังจัดทําตราสาร ผู้ยื่นต้องชําระเงินเพ่ิมซึ่งคํานวณตามรยะเวลาการยื่นล่าช้า กรณีอ่ืนที่ถือว่าเป็น
การยื่นชําระอากรแสตมป์ผิดพลาด ได้แก่ กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นชําระอากรแสตมป์ประมาทเลินเล่อ
ยื่นเอกสารผิดพลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้แก้ไขภายในกําหนดเวลา หรือกรณีที่ผู้มีหน้าที่
ต้องยื่นชําระอากรแสตมป์ยื่นแบบคําร้องภายในกําหนดเวลาแต่กรมสรรพากรแจ้งให้แก้ไขหรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติม ผู้มีหน้าที่มิได้กระทําการดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่เจ้าพนักงานกําหนด การยื่น
ชําระอากรแสตมป์ในกรณีปิดอากรแสตมป์ล่าช้าหรือชําระอากรแสตมป์ล่าช้า สามารถกระทําผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับการยื่นชําระตามกําหนดเวลา 

กรณีดังกล่าวนอกจากจะต้องชําระอากรแสตมป์แล้ว ยังต้องชําระเงินเพ่ิม
อีกด้วยหากยื่นขอชําระล่าช้าเกินภายใน 2 เดือน จะต้องชําระเงินเพ่ิมจํานวน  5% หรือสูงสุด 
€12,695 และหากยื่นเกิดกว่า 2 เดือน ต้องชําระเงินเพ่ิมจํานวน 10% หรือสูงสุด หรือ €63,495149  

นอกจากเงินเพ่ิมแล้วยังมีบทลงโทษให้ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์
ชําระค่าปรับ €3,000 สําหรับการไม่ยื่นแบบภายใน 44 วัน  

นอกจากเงินเพ่ิมจากการไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
แล้ว หากไม่ชําระอากรแสตมป์ภายในเวลาดังกล่าวผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ต้องชําระดอกเบี้ย
รายวัน วันละ 0.0219%  

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้น 

                                           
(1) An electronic return in relation to an instrument to be stamped in 

accordance with section 2(3) of the Principal Act shall be delivered to the 
Commissioners before the expiration of 30 days after the instrument is first executed. 

(2) Where an electronic return in relation to an instrument is not 
delivered to the Commissioners in accordance with paragraph (1), sections 14 and 
14A of the Principal Act shall apply in relation to the stamping of the instrument on, 
or following, the delivery of the return. 

148 SDCA Section 14: Penalty on stamping instruments after execution. 
149 SDCA Section 17A, supra Note 132. 
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ในกรณีชําระอากรแสตมป์ผ่านระบบ CREST เนื่องด้วยกําหนดการชําระ
อากรแสตมป์คือวันที่มีคําสั่งโอนหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสไปให้แก่ผู้รับโอน หากไม่มีการชําระอากร
แสตมป์ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับโอนหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของการชําระค่าอากรแสตมป์ล่าช้า 

อย่างไรก็ตามหากชําระค่าอากรแสตมป์โดยโอนเงินผ่านทางระบบโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ชําระอากรแสตมป์ตามกําหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพ่ิม (Surcharge) ค่าปรับ 
(Penalty) และดอกเบี้ย (Interest) สําหรับค่าอากรแสตมป์ เช่น ค่าปรับ €25 หากค่าอากรแสตมป์ที่
ค้างชําระมีมูลค่าเกินกว่า €30 ดอกเบี้ยสําหรับค่าอากรแสตมป์คือ  0.0219% ของค่าอากรแสตมป์ 
และเงินเพ่ิมเช่นเดียวกับกรณีการทําธุรกรรมแบบอ่ืน ๆ กล่าวคือ กรณีดังกล่าวนอกจากจะต้องชําระ
อากรแสตมป์แล้ว ยังต้องชําระเงินเพ่ิมอีกด้วยหากยื่นขอชําระล่าช้าเกินภายใน 2 เดือน จะต้องชําระ
เงินเพ่ิมจํานวน  5% หรือสูงสุด €12,695 และหากยื่นเกิดกว่า 2 เดือน ต้องชําระเงินเพ่ิมจํานวน 
10% หรือสูงสุด หรือ €63,495 โดยการชําระอากรแสตมปและเงินเพ่ิมกรณีชําระอากรแสตมป์ล่าช้า
นี้ ต้องชําระแก่กรมสรรพากรโดยตรง ผ่านระบบ EFT 

3.3.1.6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณีตราสารทั่วไป 
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบอากรแสตมป์มีข้อสงสัยใด ๆ ในตัวเอกสาร ข้อมูล 

หรือรายละเอียดอ่ืนใดเกี่ยวกับอากรแสตมป์ สามารถส่งเอกสารแจ้งความสงสัย (Expression of 
doubt หรือ EOD) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความสงสัยไปที่กรมสรรพากรเพ่ือทําการตรวจสอบ
กรมสรรพากร เมื่อยื่นเอกสารดังกล่าวแล้ว ดอกเบี้ยสําหรับค่าปรับต่าง ๆ จะถูกยกเว้น อากรแสตมป์
ที่ยื่นชําระผิดไปในตอนต้นจะไม่ถือเป็นการยื่นเอกสารผิดพลาด และทางกรมสรรพากรจะไม่ออก
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ให้จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบตามเอกสารแจ้งความสงสัย หากยื่น
เอกสารแจ้งความสงสัยภายในกําหนด 30 วัน หากมีค่าอากรแสตมป์เพ่ิมเติมและได้ชําระอากรแสตมป์
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่เจ้าพนักงานแจ้งผลการตรวจค่าอากรแสตมป์ แจ้งค่าอากรแสตมป์ที่
ถูกต้อง และข้อกําหมายท่ีเกี่ยวข้องให้150 หากผลการตรวจสอบแตกต่างจากที่ผู้ยื่นคําร้องคาด อย่างไร
ก็ตามเจ้าพนักงานปฏิเสธไม่วินิจฉัยหนังสือแจ้งความสงสัย ผู้ ใช้บริการสามารถอุทธรณ์การปฏิเสธ
ได้151 

                                           
150 SDCA Section 8C: Expression of doubt 
151 SDCA Section 8: Facts and circumstances affecting duty to be set forth 

in instruments, etc. 
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สามารถปฏิเสธไม่ออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์จนกว่าการตรวจสอบ
ข้อสงสัยดังกล่าวจะเสร็จสิ้นได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยในประเด็นเรื่องของค่าอากรแสตมป์   

การตรวจสอบเอกสารรับรองอากรแสตมป์ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้บริการ
ระบบ ROSสามารถตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม (3rd party search) ในหน้าเว็บไซต์ของสรรพากร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ได้ทุกประเภทโดยกรอก 
เลขที่เอกสารรับรองอากรแสตมป์ (Stamp certificate security number) เลขที่ตราสาร 
(Document ID number) และวันที่ชําระอากรแสตมป์และวันที่ทําตราสาร ระบบจะแสดงเอกสาร
รับรองอากรแสตมป์ที่ออกโดยกรมสรรพากรสําหรับตราสารดังกล่าว หากไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ
กับระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้บริการสามารถทําหนังสือถึงกรมสรรพากกรเพ่ือขอตรวจสอบ
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ 

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้น 
ในกรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้นไม่มีการกําหนดเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบว่า

ธุรกรรมนั้น ๆ ได้ชําระอากรแสตมป์ไปแล้วหรือไม่อย่างไร หากไม่มีการชําระอากรแสตมป์ระบบ 
CREST จะไม่โอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อหุ้น  

3.3.1.7 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าพนักงานและการอุทธรณ์ 
กรณีตราสารทั่วไป 
กรมสรรพากรจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นเข้ากรมสรรพากรทั้งในส่วน

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลเอกสารหรือกระดาษ ในกรณีของการยื่นขอชําระอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกระบวนการตรวจสอบเป็นลักษณะตรวจสอบภายหลังการปิดอากรแสตมป์ ดังนั้น
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อค่าอากรแสตมป์ ความรับผิด ต้องถูกระบุไว้ในเอกสาร 
หากไม่สามารถระบุข้อมูลเหล่านั้นไว้ในตราสารได้ผู้มีหน้าที่ต้องจัดเก็บไว้เป็นเวลา 6 ปีหลังจากวันที่
ชําระอากรแสตมป์ โดยสามารถจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลเอกสารหรือ
กระดาษก็ได้ และพร้อมที่จะให้กรมสรรพากรตรวจสอบได้ตลอดเวลา กรมสรรพากรสามารถเรียกให้
นําเอกสารที่เก่ียวข้องมาแสดงแก่กรมสรรพากรเพื่อใช้ประกอบการคํานวนค่าอากรแสตมป์ในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ การตรวจสอบจะอยู่ภายใต้ระบบ Revenue Audit โดยจะสุ่มตรวจจากกรณีการยื่นชําระ
ภาษีที่ดูน่าสงสัย ซึ่งนอกจากจะตรวจสอบกรณีที่มีการยื่นขอชําระอากรแสตมป์แล้ว ยังตรวจสอบถึง
กรณีท่ีไม่ยื่นชําระด้วย โดยจะตรวจสอบจากบัญชีภาษีของบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
อาจดําเนินการโดยเจ้าพนักงานของสรรพากรคนใดคนหนึ่งหรือเป็นทีมก็ได้ตามแต่ความยากง่ายของ
กรณี  
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ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการชําระอากรแสตมป์ผ่านทางระบบจะไม่ถูก
เปิดเผยโดยกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามเพ่ือการตรวจสอบ ข้อมูลบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังกองจด
ทะเบียยนที่ดิน (Property Registration Authority หรือ PRA) เพ่ือให้ทางหน่วยงานตรวจสอบโดย
กรมสรรพากรจะจัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กองจดทะเบียยนที่ดิน และทางกองจดทะเบียยนที่ดิน ต้อง
จัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องมาให้แก่กรมสรรพากรพ่ือให้ทางกรมสรรพากรคํานวนค่าอากรแสตมป์ที่ถูกต้อง 

นอกเหนือจากการยื่นคําร้องขอปิดอากรแสตมป์ล่าช้าและการชําระอากร
แสตมป์ล่าช้าแล้วนั้น กรณีต่อไปนี้กฎหมายก็ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษเช่นกัน บทลงโทษเกิดจา
กาการไม่ยื่นเอกสารที่แสดงถึงความรับผิดในค่าอากรแสตมป์ หรือกรณียื่นชําระอากรแสตมป์ผิดพลาด 
หรือกรณีหลีกเลี่ยงไม่ชําระอากรแสตมป์  

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้น 
เนื่องด้วยทาง CREST เป็นตัวกลางในการซื้อขายหุ้นอีกท้ังเป็นผู้จัดเก็บค่า

อากรแสตมป์ การตรวจสอบว่ามีการชําระอากรแสตมป์แล้วหรือไม่จึงเริ่มจากการตรวจสอบของทาง 
Euroclear ในทุก ๆ สัปดาห์ทาง Euroclear UK & Ireland จะจัดส่งค่าอากรแสตมป์ไปยังบัญชีค่า
อากรแสตมป์ดังกล่าวตอนต้น และในทุก ๆ วันพฤหัสบดีของทุกอาทิตย์ Euroclear UK & Ireland 
จะส่งปริมาณการซื้อขายหุ้นและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่หน่วย CREST ของกรมสรรพากร และ
ธนาคารกลางผ่านทาง e-mail เพ่ือให้กรมสรรพากรตรวจสอบและให้ธนาคารกลางยืนยันวันและเวลา
โอนค่าอากรแสตมป์ที่ถูกต้อง ทางหน่วย CREST จะตรวจสอบหากเป็นกรณีที่ข้อมูลที่ทาง Euroclear 
ส่งมาไม่ตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบของCREST อย่างไรก็ตามในกรณีชําระอากรแสตมป์ผ่าน 
EFT เองการตรวจสอบจะถูกตรวจสอบจากเลขที่ธุรกรรม และแจ้งแก่ผู้ใช้บริการในทันทีหากพบว่ามี
ข้อผิดพลาดใด ๆ  

นอกจากกรณีดังกล่าวยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยเจ้าพนักงานตรวจบัญชี 
(Audit) ผู้ใช้บริการระบบโดยผู้ใช้บริการระบบ CREST ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้เพ่ือการตรวจสอบการ
ฉ้อโกงและการละเว้นไม่ชําระอากรแสตมป์เช่นเดียวกับตราสารประเภทอ่ืนเป็นระยะเวลา 6 ปี โดย
ผู้ใช้บริการจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องสามารถแสดงแก่กรมสรรพากรได้เมื่อมีแจ้งให้
แสดงหลักฐาน ไม่สามารถแสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้เมื่อมีคําสั่งจากเจ้าพนักงาน ผู้ใช้บริการต้องชําระ
ค่าปรับจํานวน €1,265 หากผลการตรวจสอบเจ้าพนักงานพบว่ามีการฉ้อโกงเพ่ือชําระอากรแสตมป์
น้อยกว่าความเป็นจริง หรือเพิกเฉยไม่ชําระอากรแสตมป์ ผู้ใช้บริการจะมีโทษปรับสูงกว่า €1,265 
และใช้บทลงโทษตามระบบจัดการภาษี (Tax-Gear) ซึ่งจะคํานวณเบี้ยปรับจากจํานวนภาษีที่ชําระไม่
ถูกต้อง   
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3.3.1.8 การยกเลิกและการขอคืนอากรค่าอากรแสตมป์ 
กรณีตราสารทั่วไป 
กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ทราบว่ามีการชําระอากรแสตมป์

ผิดพลาด ภายหลังจากการยื่นชําระอากรแสตมป์แล้ว หากทางกรมสรรพากรยังไม่ได้แจ้งเตือนถึงการ
ชําระอากรแสตมป์ผิดพลาด กรมสรรพากรจะอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่ยื่นสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้โดย
ไม่ต้องชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลา 12 เดือน 

หากเกิดข้อผิดพลาดใด  ๆ ในการยื่นขออากรแสตมป์  หรือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ในการออกอากรแสตมป์ทั้งก่อนและภายหลังจากการออกอากร ผู้ใช้สามารถขอ
แก้ไขได้ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของสรรพากรโดยใส่เลขที่ของเอกสาร (Document ID) เพ่ือค้นหาข้อมูล
แก้ไข152 หรือขอคืนอากรแสตมป์ผ่านทางระบบ E-stamping เช่นเดียวกับตอนยื่นขอชําระอากร
แสตมป์ 

กรณีตราสารเกี่ยวกับหุ้น 
CREST ถือเป็นตัวกลางของการขอคืนค่าอากรแสตมป์และคืนเงินค่า

อากรแสตมป์ที่ชําระเกินไป อย่างไรก็ตามโดยมากการขอคืนค่าอากรแสตมป์เกิดจากข้อผิดพลาดจาก
การใช้งานระบบ CREST โดยขั้นตอนการขอคืนผู้ใช้บริการต้องกรอกคําร้องตามข้อกําหนดของ
กรมสรรพากร ระบุถึงเลขที่ผู้ใช้บริการ เลขท่ียื่นชําระอากรแสตมป์ เหตุที่เกิด ปริมาณค่าอากรแสตมป์
ที่ต้องการจะขอคืน วิธีการติดต่อ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการขอคืนต้องกระทําภายใน 
4 ปีนับแต่วันที่ชําระอากรแสตมป์ 

3.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
รัฐบาลประเทศไอร์แลนด์ได้ตรากฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพ่ือ

กําหนดกรอบการบังคับใช้กฎหมายกับการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ความสําคัญกับการนําเอา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับการทําธุรกิจ ในช่วงนั้นประเทศไอร์แลนด์มีจํานวนบริษัทต่างๆที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาลงทุนในประเทศมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในยุโรป ส่งผลให้มีการ

                                           
152 S.I. 234/2012 Regulation 12, supra note 142. 
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ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 40% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด153 แม้เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนแล้วอาจมีปริมาณไม่สูงมากก็ตาม และการพัฒนานําเอาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
การทําธุรกรรมต่างๆเป็นไปอย่างช้า ในพฤษภาคม 2544 รัฐบาลจึงออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาการ
ค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปสากล (E-Commerce Measures Included Extensions To 
International Connectivity 2544)  และได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Commerce Act 2000 ซึ่งส่งผลให้มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมสูงถึง £400 
ล้าน ในปี  พ.ศ. 2544 จากเพียง £10 ล้าน ในปี พ.ศ. 2540   

Electronic Commerce Act 2000 กําหนดหลักการเกี่ยวกับการทําสัญญาทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดโดยรวม และได้กําหนดเนื้อหาเพ่ืออนุวัติตาม EU Directive on 
Electronic Signatures 1999/93/EC154  

กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับท้ังกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  ตัวบทกฎหมาย
ได้แบ่งรายละเอียดออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งสิ้น 7 ส่วน เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 บทนําและท่ัวไป (Preliminary and General) 
ส่วนที่ 2 การรองรับทางกฎหมายและไม่เลือกปฏิบัติสําหรับลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นต้นฉบับ การเกิดขึ้นของสัญญา และมาตรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Legal 
Recognition and Non-Discrimination in respect of Electronic Signatures, Originals, 
Contracts and Related Matters) 

ส่วนที่ 3 การรับรอง (Certification Services) 
ส่วนที่ 4 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration) 

3.3.2.1 การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในบทนิยามกฎหมายฉบับนี้ได้คํานิยามของ “อิเล็กทรอนิกส์” “ข้อมูล” 

“ระบบข้อมูล” ไว้โดยสรุปไว้ว่า 

                                           
153 The Office of the Revenue Commissioners, “Electronic Commerce and 

the Irish Tax System,” Accessed February 20, 2015, http://www.revenue.ie/ 
en/about/publications/e_commerce.pdf 

154 Karen Murray and Denis Kelleher, “E-Commerce,” Accessed February 
13, 2015, http://ictlaw.com/ecommerc/e-commerce-transactions/ 

http://www.revenue.ie/
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“อิเล็กทรอนิกส์” (Electronic) หมายถึง ไฟฟ้า (Electrical) ดิจิทัล 
(Digital) คลื่นแม่เหล็ก (Magnetic) ใยแก้ว (Optical) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ไบโอ
เมทริกซ ์(Biometric) โฟโตนิกส์ (Photonic) และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

 “ข้อมูล” (Information) หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบ อาทิ ข้อความที่อยู่
ในรูปของข้อเขียนหรือลักษณะอ่ืน ๆ รูปภาพรวมถึงภาพแผนที่และวัสดุแผนที่ (Maps and 
cartographic material) เสียง (Sound) รหัส (Codes) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer 
programmes) ชุดคําสั่ง (Software) และฐานข้อมูล (Databases) คําพูด (Speech) 

“ระบบข้อมูล” (Information system) หมายถึง ระบบซึ่งสร้างข้อมูล 
(Generating processes) ใช้ในการสื่อสาร (Communicating) ใช้ในการประมวลข้อมูล 
(Processing) ส่ง (Sending) รับ (Receiving) บันทึก (Recording) จัดเก็บ (Storing) หรือแสดง
ข้อมูล (Displaying) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมายฉบับนี้ยอมรับสถานะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนด
ห้ามปฏิเสธความมีผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพียงเพราะ
เหตุที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 9) และหากมีข้อกําหนดของกฎหมาย หรือกฎหมายให้อํานาจ 
บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลใด ๆ เป็นหนังสือ ข้อมูลดังกล่าวสามารถออกในรูปแบบของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หากในเวลาจัดทําข้อมูลมีเหตุมากพอที่สมควรเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้น  ๆ จะ
สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และคู่กรณีอีกฝ่ายยินยอม (มาตรา 12) รองรับการใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของบุคคลและหน่วยงานของรัฐด้วยความยินยอมของเจ้าของลายมือชื่อ 
หรือหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 13) หากมีข้อกําหนดของกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการลงลายมือชื่อ
พยานเพ่ือเป็นพยานในการลงลายมือชื่อ (มาตรา 14) โดยกําหนดให้ใช้การลงลายมือชื่อล่วงหน้า 
(Advanced electronic signature) การเกิดขึ้นของสัญญา เวลา และสถานที่เกิดสัญญา ฯลฯ 

3.3.2.2 การเก็บรักษาข้อมูล 
ในบทนิยามกฎหมายได้คํานิยามของ “การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์” ไว้

โดยสรุปไว้ว่า 
“การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic communication) 

หมายถึง สื่อสารข้อมูลหรือมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารข้อมูล ทั้งสร้างขึ้น สื่อสาร ประมวล ส่ง รับ 
บันทึก จัดเก็บ แสดง ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้อ่ืนนอกจากผู้สร้างข้อมูล ซึ่งอาจเป็นบุคคล
หรือหน่วยงานของรัฐ โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปของบทพูดนอกจากเป็นคําพูดที่ถูกแปลงให้อยู่ใน
รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 



103 
 

 
 

กําหนดไปถึงเรื่องความเป็นต้นฉบับของเอกสาร กล่าวคือในกรณีที่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นฉบับ สามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงหรือจัดเก็บในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดงได้ (มาตรา 17) หากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆอยู่ในลักษณะต่อไปนี้  

1. ถูกจัดทําขึ้นในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
2. สามารถแสดงข้อมูลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ในกรณีท่ีต้องมีการแสดงข้อมูล  
3. ในขณะจัดทําข้อมูลสามารถคาดการณ์ได้ว่าจามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ใหม่ในภายหลัง  
4. ในกรณีที่ข้อมูลนั้น ๆ ต้องแสดงแก่หน่วยงานของรัฐ หรือจัดเก็บตาม

ข้อกําหนดของหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทําและจัดเก็บตามมาตรฐาน
และข้ันตอนที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

5. ในกรณีที่มิได้ยื่นข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากผู้รับ
ข้อมูลอนุญาตให้จัดทําในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่งในกรณีที
ต้นฉบับเป็นเอกสารและประสงค์จะจัดเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (มาตรา 18) สามารถ
จัดเก็บได้หากได้ทําตามข้อกําหนดต่อไปนี้  

1. มีกระบวนการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้และมีลักษณะ
ตรงกับต้นฉบับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ในกรณีที่สร้างเอกสาร เอกสารที่สร้างต้องสามารถเข้าใจได้โดยบุคคล
หรือหน่วยงานของรัฐ 

3. ในกรณีจัดเก็บเอกสาร เอกสารที่สร้างต้องจัดเก็บในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถเข้าถึงเพ่ือการอ้างอิงในภายหลัง 

4. ในกรณีที่ข้อมูลนั้น ๆ ต้องแสดงแก่หน่วยงานของรัฐ หรือจัดเก็บตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทําและจัดเก็บตามมาตรฐาน
และข้ันตอนที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

5. ในกรณีที่มิได้ยื่นข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากผู้รับ
ข้อมูลอนุญาตให้จัดทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งสองกรณีข้อมูลที่จัดทําและจัดเก็บต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนและ
เนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลง มาตรฐานว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงใหม่ได้หรือไม่ให้ดูจากกระบวนการ
และสภาวการณ์ในการสร้างข้อมูล 
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3.3.2.3 การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับการท าธุรกรรมของภาครัฐ 
ในบทนิยามกฎหมายได้คํานิยามของ “หน่วยงานของรัฐ” (Public 

body)  ไว้โดยสรุปไว้ว่าหมายความถึง 
1. รัฐมนตรีภายในหน่วยงานของรัฐ และนายกรัฐมาตรี  
2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลกลาง หรือรายได้ที่จาก

ภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บโดยภาครัฐ คณะกรรมการ ศาล  
3. คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งตามกฎหมายหรือรัฐบาล ไม่ว่าจะเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ 
หากข้อมูลนั้นๆเป็นข้อมูลที่กําหนดให้ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือออก

โดยใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐยินยอมให้จัดทําข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการสื่อสารหรืออ่ืนๆ (มาตรา 12) หากกระทําตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานของรัฐในระบบข้ันตอนการจัดทําข้อมูล และมีการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้น ๆ ไปถึงหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว   

กล่าวโดยสรุป กฎหมายในส่วนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไอร์แลนด์กําหนดหลักการพ้ืนฐานที่กําหนดเกี่ยวกับการทําสัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยรวม อีกทั้งยังกําหนดมิให้กฎหมายฉบับนี้
กระทบกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร (มาตรา 11) หรือการนําเข้าสินค้าต่าง 
ๆ ของทางราชการ จึงเป็นการยอมรับให้เกิดระบบจัดเก็บภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปริยาย 
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บทที่ 4  
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมปข์องประเทศไทย 

 
4.1 การจัดเก็บอากรแสตมป์ของประเทศไทย 

 
ในส่วนของการศึกษากฎหมายไทยนั้น ผู้เขียนได้ทําการศึกษากฎหมาย 4 ฉบับ เพ่ือ

พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ 
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 โดยผู้เขียนมุ่ง
ศึกษากฎหมายแต่ละฉบับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เท่านั้น ดังนี้ 

4.1.1 ประมวลรัษฎากร 
การจัดเก็บอากรแสตมป์ของไทยมีขึ้นในครั้งแรกตามพระราชบัญญัติอากร

แสตมป์ พ.ศ. 2475 และเริ่มจัดเก็บครั้งแรกในเดือนเมษายน 2476 โดยมีตราสารที่ต้องเสียอากร
แสตมป์ทั้งสิ้น 28 อย่าง โดยแบ่งลักษณะการจัดเก็บออกเป็นการจัดเก็บแบบตายตัว เช่น เช็ค หรือใบ
รับเงินที่เป็นจํานวนตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 5 บาท และกําหนดตาม
จํานวนเงินในตราสาร เช่นสัญญากู้ยืมเงินต้องเสียค่าอากรคํานวณตามต้นเงินร้อยบาท ต่อ 10 สตางค์ 
การจัดเก็บนั้นผู้มีหน้าที่เสียอากรต้องปิดอากรแสตมป์ตามวิธีการที่กําหนด ในการจัดเก็บนี้รัฐบาลไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดเก็บนอกจากค่าดวงตราแสตมป์ เนื่องจากรัฐเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บน้อย ในปี 2476 สามารถจัดเก็บอากรแสตมป์ได้ราว 242,000 บาท และในปี 2447 สามารถ
จัดเก็บได้ราว 260,000 บาท  

ต่อมา เมื่ อมีการตราประมวลรัษฎากรขึ้ น ใน  พ.ศ .  2481 จึ ง ได้ยกเลิ ก
พระราชบัญญัติอากรแสตมป์ พ.ศ. 2475 ทั้งนี้เพ่ือรวบรวมเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับภาษีอากรทั้งหมด
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มาบัญญัติรวมกันไว้ในที่เดียว1 และบัญญัติเรื่องอากรแสตมป์ไว้เป็นหมวดหนึ่งของประมวลรัษฎากร 
โดยมีกรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่และควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีอากร2  

อากรแสตมป์จัดเป็นภาษีที่อํานวยรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การจัดเก็บอากรแสตมป์จากตราสารใบรับหรือในเสร็จรับเงิน ซึ่งเรียกเก็บได้จากใบรับรองของ
ผู้ประกอบการค้าที่ต้องจดทะเบียนการค้า ภายหลังในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการรวมเอาภาษีอากรที่ต้อง
เสียไปรวมกับภาษีการค้า  โดยเพ่ิมอัตราภาษีการค้าขึ้น ทําให้สะดวกแก่การจัดเก็บ อย่ างไรก็ตาม
ส่งผลกระทบกับการจัดเก็บอากรทําให้สามารถจัดเก็บอากรแสตมป์ได้ลดน้อยลง ต่อมามีการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับอากรแสตมป์โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2520 ให้ใบรับบางประเทศต้องเสียอากรแสตมป์ส่งผลให้สามารถจัดเก็บอากรแสตมป์ได้มากขึ้น3  

ในปัจจุบันกฎหมายไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์คือ ประมวล
รัษฎากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่รวบรวมบทบัญญัติเรื่องกฎหมายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์ไว้ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยอากรแสตมป์ ตั้งแต่มาตราที่ 103 ถึงมาตราที่ 129 
จัดเก็บจากตราสารที่กฎหมายกําหนดบังคับให้เสียอากรแสตมป์ หากผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ไม่เสีย
อากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานจะไม่ดําเนินการ ไม่รับรองหรือให้ความคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยจะไม่ลงนาม ยอมให้ทํา หรือบันทึกสิ่งใด ๆ ลงในตราสารดังกล่าว และยังมีโทษทางแพ่ง
และอาญา สาระสําคัญของกฎหมายดังกล่าวสามารถสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

4.1.1.1 ผู้มีอ านาจจัดเก็บอากรแสตมป์ 
ปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมและจัดเก็บอากรแสตมป์คือ

กรมสรรพากร โดยมีหน้าที่กํากับดูแลออกระเบียบควบคุมการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และกําหนดอัตรา

                                           
1 กรมสรรพากร, “การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยรัชการที่ 7 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน),” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557, http://www.rd.go.th/publish 
/3454.0.html 

2 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อากรแสตมป์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 
2550) น. 1-4 

3 โกเมนทร์  สืบวิ เศษ, คําบรรยายวิชาภาษีอากร ว่าด้วยอากรแสตมป์ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรสาสน์, 2522), น. 1-2 
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ค่าอากรแสตมป์ หากแต่เจ้าพนักงานที่กฎหมายให้อํานาจ นอกจากเจ้าพนักงานของกรมสรรพากร4 
แล้วยังรวมถึงเจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน5 

4.1.1.2 ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์  
บุคคลตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์เป็นผู้มีหน้าที่เสียอากร

แสตมป์ โดยไม่คํานึงว่าผู้นั้นจะอยู่ในสถานะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจการ
ร่วมค้า หรือองค์กรของรัฐบาล และไม่คํานึงถึงสัญชาติ ถิ่งที่อยู่ หรือเชื้อชาติของบุคคลด้วย แต่ต้องมี
การกระทําหรือสิ่งของเรื่องราวบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับรัฐได้ บุคคลตามที่บัญชีอากรแสตมป์
กําหนดสามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น 
ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ  

2. ถ้าตราสารทําขึ้นนอกประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคน
แรกในประเทศเป็น ผู้เสียอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น ถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติตาม
ความข้างต้น ผู้ทรงคนใดคนหนึ่งต้องเสียอากรแล้วจึงยื่นตราสารเพ่ือให้จ่ายเงิน รับรอง สลักหลัง โอน
หรือถือเอาประโยชน์ได้ ผู้ทรงตราสารคนใด ได้ตราสารตามความข้างต้นไว้ในครอบครองก่อนพ้น
กําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น จะเป็นผู้เสียอากรก็ได้โดยมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ทรงคนก่อน 
ๆ (มาตรา 111)  

3. ตั๋วเงินที่ยื่นให้ชําระเงิน มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้รับตั๋วจะเสีย
อากรและใช้สิทธิไล่เบี้ยจาก ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือหักค่าอากรจากเงินที่จะชําระก็ได้ (มาตรา 112) 

4. ผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ อาจตกลงให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
เป็นผู้เสียอากรแทนตนก็ได้ โดยอาจเป็นการตกลงระหว่างคู่กรณีที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ หรือตกลง
ให้ผู้ซื้อเป็นผู้ชําระราคาแทน (มาตรา 107) เว้นกรณีตราสารทําขึ้นนอกประเทศตามมาตรา 111 ไม่
สามารถตกลงเป็นอย่างอ่ืนได้ 

                                           
4 ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 39)  เรื่อง   แต่งตั้ง

เจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร 
5 ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 11) เรื่อง   แต่งตั้ง

เจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร 
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4.1.1.3 ฐานการจัดเก็บ และผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์  
อากรแสตมป์จะจัดเก็บจากตราสารที่จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ใน

ส่วนของคํานิยามนั้นบัญญัติไว้ในมาตรา 103 นั้น สามารถสรุปได้ว่า ตราสารหรือเอกสารที่ต้องปิด
อากรแสตมป์จะต้องทําลงในกระดาษ ซึ่งคือแผ่นหนังฟอกหรือสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งใช้เขียนตราสารเท่านั้น หาก
ตราสารที่ทํา หากไม่มีการจัดทําตราสารเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีผลตามกฎหมาย ก็จะไม่มีการ
จัดเกบ็อากรแสตมป์ แม้ว่าธุรกรรมที่ทําจะเป็นธุรกรรมที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ก็ตาม  

ในส่วนของการเสียภาษีอากรนั้นบัญญัติไว้ในมาตราที่ 104 ถึงมาตราที่ 
112 มีสาระสําคัญ คือ ตราสารที่จะต้องปิดแสตมป์มีทั้งสิ้น 28 ลักษณะตราสาร หากเป็นตราสารใดที่
พิจารณาเนื้อหาของตราสาร และวัตถุประสงค์หรือวิธีการใช่ตราสารแล้วเป็นไปตามต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
บัญชีท้ายหมวด ตราสารนั้น ๆ ถือว่าอยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ ลักษณะของตราสารตาม
บัญชีท้ายหมวดได้แก่ 

1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนหรือแพ 
2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม 

คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก เช่าซื้อทรัพย์สิน หรือสัญญา
ที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คําม่ันว่าจะขายทรัพย์สินนั้น 
ๆ หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่า
ต้องชําระเงินตามกําหนดเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งสัญญา 

3. เช่าซื้อทรัพย์สิน 
4. จ้างทําของ  
5. กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 
6. กรมธรรมประกันภัย ทั้งกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกัน

ชีวิต กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ  
7. ใบมอบอํานาจซึ่งมิได้ทําในลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้ง

อนุญาโตตุลาการทั้งมอบอํานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนกระทํา
การครั้งเดียว มากกว่าหนึ่งครั้ง  หรือมอบอํานาจให้กระทําการ
มากกว่าครั้งเดียวให้บุคคลหลายคนต่างกระทํากิจการแยกกัน 

8. ใบมอบฉันทะสําหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือ
การประชุมครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

9. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทํานองเดียวกัน 
10. บิลออฟเลดิง 
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11. ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล 
หรือองค์กรต่าง ๆ และพันธบัตรของรัฐบาลต่าง ๆ ที่ขายในประเทศ
ไทย  

12. เช็ค หรือหนังสือคําสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค 
13. ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคารที่มีดอกเบี้ย 
14. เลตเตอร์ออฟเครดิตทั้งท่ีออกในประเทศไทยและออกต่างประเทศ 
15. เช็คสําหรับผู้เดินทางทั้งที่ออกในประเทศไทยและออกต่างประเทศ 
16. ใบรับของ ซึ่งออกเนื่องในกิจการรับส่งของทางน้ํา บก และทาง

อากาศ เมื่อไม่ได้ ออกบิลออฟเลดิง 
17. ค้ําประกัน 
18. จํานํา 
19. ใบรับของคลังสินค้า 
20. คําสั่งให้ส่งมอบของ หรือตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น 

หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้ หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่
ในอู่ หรือเมืองท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดยเรียกเก็บ
ค่าเช่าหรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อ หรือ
มีผู้อ่ืนลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏใน
ตราสารนั้น 

21. ตัวแทนทั้งส่วนของการมอบอํานาจเฉพาะการและการมอบอํานาจ
ทั่วไป 

22. คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกของตราสาร 
24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจํากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน 
25. ข้อบังคับของบริษัทจํากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน 
26. ข้อบังคับใหม่หรือสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

จํากัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ท่ีส่งต่อนายทะเบียน 
27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน ได้แก่ หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

และหนังสือสัญญาแก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
28. ใบรับ เฉพาะกรณีของ ใบรับรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบรับ

สําหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กรณีที่
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นิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใบ
รับสําหรับการขาย ขายฝากให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ
ที่ต้องจดทะเบียน 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของตราสารที่จัดเก็บจะพบว่าตราสารหลาย
ลักษณะจะเชื่อมโยงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี6 ได้แก่  

1. ตราสารซึ่งแสดงถึงการก่อให้เกิดสิทธิตามหนังสือสัญญาโดยมากมัก
เป็นการปฏิบัติธุรกิจของบุคคลที่กฎหมายบังคับให้ต้องจัดทําเป็นหนังสือและติดอากรแสตมป์ให้
ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของคู่กรณีและเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอรรถคดีของศาลยุติธรรม อาทิ 
การเช่าที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน (ป.พ.พ. มาตรา 538) ต้องจัดทําหลักฐานเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด และในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี หรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือ
ผู้ให้เช่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าพนักงาน หรือสัญญาเช่าซื้อ (ป.พ.พ. มาตรา 572) 
และการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น (ป.พ.พ. มาตรา 1129) หากไม่ทําเป็นหนังสือ ให้ตกเป็นโมฆะ 
หรือสัญญาค้ําประกัน (ป.พ.พ. มาตรา 680) การกู้ยืมเงินมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท (ป.พ.พ. มาตรา 
653) และสัญญาประกันภัย (ป.พ.พ. มาตรา 867) หากไม่ทําหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจะไม่
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

2. ตราสารที่แสดงถึงการเปลี่ยนมือในทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดสิทธิใน
ทรัพย์สินมักเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจการค้า หรือลักษณะใกล้เคียงกับกิจการค้าเป็นส่วนมาก 
โดยไม่เจาะจงว่าจะมีประโยชน์ในทางอ่ืนหรือไม่ อาทิ เกี่ยวกับใบรับเงิน หนังสือสัญญา การจํานํา การ
ให้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน 

หากตราสารฉบับเดียวแต่มีหลายลักษณะตราสารตามบัญชีอากรแสตมป์ 
เช่น สัญญาเช่ารวมกับสัญญากู้ยืมในตราสารฉบับเดียวกัน ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ต้องปิดแสตมป์
ให้ครบทุกลักษณะ โดยปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นรายตราสารแยกไว้ให้สามารถเข้าใจได้ว่าแสตมป์ดวงใด
เพ่ือตราสารใด (มาตรา 108) 

                                           
6 เจริญศักดิ์ กลั่นประชา, “ปัญหากฎหมายอากรแสตมป์ของประเทศไทย : ศึกษา

เปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2548)  น.33-34. 



111 
 

 
 

4.1.1.4 วิธีการจัดเก็บ 
“ปิดแสตมป์” หมายถึง การปิดแสตมป์ทับกระดาษ หรือการมีแสตมป์ดุน

บนกระดาษอากรแสตมป์ ประมวลรัษฎากรได้กําหนดปิดแสตมป์ไว้ทั้งสิ้น 3 วิธี แต่ละวิธีกาจะมี
เงื่อนไขในการปิดแสตมป์บริบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

วิธีที่ 1 แสตมป์ปิดทับ คือ การเสียอากรโดยการซื้อแสตมป์ที่มีมูลค่า
มากกว่าค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระมาปิดและขีดฆ่า โดยกระทําเพ่ือมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก ในกรณี
แสตมป์ปิดทับวิธีการลงลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับ
กระดาษ พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี การปิดอากรแสตมป์ในลักษณะนี้  การปิดอากรแสตมป์นี้ต้องปิด
ก่อนกระทําตราสาร หรือทันทีท่ีทําตราสาร  

 

ภาพที่ 4.13อากรแสตมป์ในปัจจุบนัของประเทศไทย7 

 
วิธีที่ 2 แสตมป์ดุน คือ การได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็น

ราคาไม่น้อยกว่า อากรที่ต้องเสีย และขีดฆ่าแล้ว หรือโดยยื่นตราสารให้เจ้าพนักงานประทับแสตมป์
ดุน และชําระเงินเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว  

วิธีที่ 3 กรณีชําระเป็นตัวเงิน คือ เสียอากรแสตมป์เป็นเงินในราคาไม่น้อย
กว่าค่าอากรที่ต้องเสียตามบทบัญญัติในหมวดอากรแสตมป์ หรือตามระเบียบที่อธิบดีจะได้กําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี 

                                           
7 ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ผลิตภัณฑ์อ่ืนของโรงพิมพ์ธนบัตร,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

10 ตุลาคม 2557, https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/production_and_security/ 
Pages/ProductsOfNPT.aspx 
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ภาพที ่4.24ตัวอย่างใบสลักหลังตราสารจากการชําระอากรแสตมป์8 

 
การขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ก็เพ่ือความสะดวกในการเสียอากรที่มีค่า

อากรแสตมป์เป็นจํานวนมาก ไม่สะดวกในการใช้ดวงแสตมป์อากรปิดบนตราสารหรือการชําระอากร
โดยใช้แสตมป์ดุน อธิบดีมีอํานาจกําหนดวิธีการชําระและประเภทของตราสารที่ต้องชําระไว้ใน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร แม้ได้มีกฎหมายกําหนดไว้แล้วว่าให้ชําระด้วยวิธีอากรแสตมป์แบบปิด

                                           
8 ประเสริฐ คํานวล, “การจ้างทําของกับอากรแสตมป์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

2557, http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=2711 
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ทับหรือแสตมป์ดุนอธิบดีก็มีอํานาจสั่งให้ชําระอากรแสตมป์ด้วยวิธีนี้แทนได้ การขอเสียอากรเป็นตัว
เงินผู้ชําระอากรแสตมป์ต้องยื่นแบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินต่อเจ้าพนักงานอากร
แสตมป์โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรด้วย9 โดยในเขตกรุงเทพมหานครยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินต่อ
กองคลัง กรมสรรพากร ในเขตต่างจังหวัดยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินต่อสํานักงานสรรพากรอําเภอ 

ข้อกําหนดเรื่องการบังคับให้ออกใบรับของคู่สัญญา กรณีที่มีหน้าที่ต้อง
ออกใบรับ ซึ่งได้แก่ การชําระราคาจากการให้บริการหรือการขายสินค้าในปริมาณที่อธิบดีกําหนด โดย
คํานวณของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวด 4 จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้อง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะหมวด 5 หรือกรณีอ่ืน และต้องเก็บต้นขั้วหรือสําเนาใบรับไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่
หากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะรับเงินหรือชําระราคา
น้อยกว่าที่อธิบดีกําหนดให้รวบรวมปริมาณเงินในแต่ละวันและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี นอกจากนี้ยังมีเรื่องหน้าที่ที่ต้องชําระอากรแสตมป์ข้อกําหนดเรื่องการขายสินค้าให้แก่
ผู้ประกอบการตามหมวด 4 และหน้าที่ที่ต้องชําระอากรแสตมป์ 

หากตราสารใดมิได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ จะไม่สามารถใช้ตราสาร
ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสําเนาตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ (มาตรา 118) นอกจากนี้แม้
เป็นตราสารที่เจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลต้องลงนามรับรู้ หรือเป็นตราสารที่ต้องทําต่อหน้าเจ้า
พนักงาน เจ้าพนักงานก็ไม่สามารถลงนามรับรู้ ยอมให้ทํา หรือบันทึกใด ๆ ได้ (มาตรา 119) จนกว่า
จะได้เสียค่าอากรโดยปิดอากรแสตมป์ตามข้อกําหนดของกฎหมาย  

4.1.1.5 การปิดอากรแสตมป์ล่าช้า 
ในกรณีที่ปิดอากรแสตมป์ล่าช้า ไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ หรือการไม่ออกใบ

รับจะมีโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาอันจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากผู้มีหน้าที่เสียอากรทราบเองว่าไม่ได้ผิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ก่อนหรือขณะทําตราสาร และเป็น
ตราสารที่ทําข้ึนในประเทศไทย ผู้มีหน้าที่เสียอากรสามารถไปยื่นขอเสียอากรต่อเจ้าพนักงานได้ 

กรณียื่นตราสารขอเสียอากรสําหรับตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เอง 
ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ต่อเจ้าพนักงาน 
เพ่ือขอเสียอากรได้ เมื่อเจ้าพนักงานได้รับตราสารแล้ว ถ้าตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์นั้น เป็น
ตราสารที่กระทําข้ึนในประเทศไทย และได้ยื่นตราสารนั้นต่อเจ้าพนักงานเพ่ือเสียอากรภายใน 15 วัน 

                                           
9 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กําหนดวิธีการ

ชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสารบางลักษณะ  
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นับแต่ต้องปิดอากร กฎหมายกําหนดให้ต้องเสียเพียงค่าอากรไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม แต่หากยื่นภายหลัง 
15 เจ้าพนักงานอนุมัติให้เสียอากรและให้เรียกเก็บ เงินเพ่ิมอากรได้ หากยื่นขอปิดอากรแสตมป์ภายใน 
90 วันนับแต่วันที่ต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ต้องเสียค่าอากรและเงินเพ่ิมอีก 2 เท่าของค่าอากร 
หรือ 4 บาท หากยื่นภายหลัง 90 วัน ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 5 เท่าของค่าอากร หรือ 10 บาท 

4.1.1.6 การตรวจสอบความถูกต้องของอากรแสตมป์  
โดยทั่วไปตราสารที่ใช้แสตมป์แบบปิดทับแล้ว หรือใบเร็จรับเงินพร้อม

ด้วยเอกสารที่แสดงว่าได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแล้ว ย่อมเป็นหลักฐานว่าได้ชําระอากรแสตมป์
อย่างถูกต้องแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่กฎหมายกําหนดวิธีการตรวจสอบแบบอ่ืนไว้ ได้แก่ 
กรณีที่สัญญาเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโต้ตอบกัน หากพิสูจน์ได้ว่าหนังสือฉบับใดทําให้เกิดสัญญาขึ้นและ
ปิดอากรแสตมป์ลงบนหนังสือนั้น ๆ ได้แล้วให้ถือว่าตราสารนั้น ๆ ได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้อง
แล้ว และกรณีการอ้างคู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ต้องนําเอาต้นฉบับ
ตราสารที่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์แล้วมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่ถือว่าตราสรดังกล่าวได้ชําระอากร
แสตมป์อย่างถูกต้อง10   

การตรวจสอบอากรแสตมป์ในกรณีการปิดอากรแสตมป์แบบปิดทับ 
อากรแสตมป์ที่จัดทําจะมีรหัสพิมพ์เครื่องหมายไว้ว่าเป็นแสตมป์ที่ผลิตออกขายในช่วงเวลาและงวดใด 
ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเสียอากรภายในกําหนดเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ จากข้อมูลที่ระบุ
บนอากรแสตมป์ทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าซื้ออากรแสตมป์ที่ขายในปัจจุบันไปติดในตราสารที่ทํา
ขึ้นในอดีตและสามารถลงโทษได้   

ในส่วนของอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ อํานาจตามบทท่ัวไปของประมวลรัษฎากร และอํานาจตามหมวดอากรแสตมป์  

อ านาจตามบททั่วไปของประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบปรับ (มาตรา 3 ทวิ) ตรวจค้น ยึดอายัดบัญชี เอกสารหลักฐานอย่างอ่ืน (มาตรา 3 เบญจ) 
รวมถึงยึดทรัพย์ของผู้ค้างภาษีเพ่ือขายทอดตลาด (มาตรา 12) 

อ านาจตามหมวดอากรแสตมป์ เจ้าพนักงานมีอํานาจเรียกเก็บเงินอากร
จนครบและงเงินเพ่ิมอากร ในกรณีไม่ได้ออกในรับ หรือไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ (มาตรา 114) 
นอกจากนี้เมื่อมีเหตุสมควร เจ้าพนักงานหรือนายตรวจสามารถเข้าไปในสถานการค้าหรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทําการตรวจสอบว่าได้ออกใบรับหรือทําการเก็บต้นขั้วสําเนาใบรับ และมีอํานาจเรียก

                                           
10 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.50. 
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และยึดตราสารหรือเอกสาร และออกหมายเรียกตัวผู้มีหน้าที่เสียอากร ผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอา
ประโยชนแห่งตราสาร และพยานหลักฐานอ่ืนมาไต่สวนได้  

หากผลการไต่สวนทราบว่า การไม่เสียอากรหรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์ การ
แยกมูลค่าใบรับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร การลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ การไม่เก็บบันทึก
หรือไม่ออกใบรับเมื่อถูกเรียกร้อง การไม่ออกใบรับหรือออกเป็นจํานวนเงินน้อยกว่าที่รับจริง  รวมถึง
การไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานไม่ยอมให้ยึดตราสาร และการ มีแสตมป์ปลอมหรือค้า
แสตมป์ที่ใช้แล้ว กฎหมายกําหนดโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียอากร 

ความรับผิดทางแพ่ง เจ้าพนักงานมีอํานาจเรียกเก็บเงินค่าอากรจนครบ 
และเงินเพ่ิมอากรอีกเป็นจํานวน 6 เท่าของเงินอากรหรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 
หากเป็นกรณีที่ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ อย่างไรก็ตามหากบุคคลที่ต้องเสียเงินเพ่ิมอากรมิได้
ชําระอากรแสตมป์โดยสุจริตมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงอากรและยินยอมชําระเงินเพ่ิมอากรภายในสิบวัน
นับแต่วันได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์อาจลดปริมาณเงินเพ่ิม
อากรแสตมป์ได้ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด11 

ความรับผิดทางอาญาสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กรณีได้แก่ 
1. กรณีผู้ใดมีหน้าที่เสียอากร หรือขีดฆ่าแสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่

เสียอากรหรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  
2. กรณผีู้ใดออกใบรับไม่ถึง 10 บาท สําหรับมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป 

หรือแบ่งแยกมูลค่าที่ได้รับชําระนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทําหรือทําตราสารให้ผิด
ความจริงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบาท  

3. กรณีผู้ใดไม่ทําหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไม่ออกใบ
รับให้ทันทีที่ถูกเรียกร้องตาม มาตรา 106 (ข้อ 2.2) หรือออกใบรับซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจํานวนอากรที่
ต้องเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

                                           
11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

อากรแสตมป์และอากรมหรสพ และคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 84/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การลดเงิน
เพ่ิมอากร ตามมาตรา 113 และมาตรา 114 แห่งประมวลรัษฎากร 
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4. กรณีสมคบกับผู้อ่ืนทําให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ทันที
ที่รับเงิน หรือรับชําระราคาตามมาตรา 105 (ข้อ 2.1) หรือออกใบรับเป็นจํานวนเงินน้อยกว่า ที่รับเงิน
หรือรับชําระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับ
ทั้งจํา  

5. กรณรีู้อยู่แล้วไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานหรือนายตรวจใน
การปฏิบัติตามหน้าที่ หรือโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามคําเรียกหรือไม่ยอมให้ยึดตราสารหรือ 
เอกสาร หรือไม่ปฏิบัติตามหมายของเจ้าพนักงานหรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 หรือไม่ยอม
ตอบคําถามเมื่อซักถามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 105 ทวิ (ข้อ 3) มาตรา 105 จัตวา (ข้อ 5) หรือ
มาตรา 123 ทวิ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท กรณีเจตนาทุจริตมีแสตมป์ซึ่งรู้อยู่
ว่าเป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้วหรือที่มีกฎกระทรวง ประกาศให้เลิกใช้เสียแล้วก็ดี ผู้
นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจําคุกไม่เกิน สามปีหรือทั้งจําทั้งปรับ 

4.1.1.7 การยกเลิกและการขอคืนอากรค่าอากรแสตมป์ 
การขอคืนอากรแสตมป์สามารถทําได้ใน 2 กรณี ได้แก่ กรณีเสียอากร

แสตมป์หรือเงินเพ่ิมเกิน และกรณีแสตมป์ชํารุดเสียหายโดยผู้ซื้อมิได้ทําให้ชํารุดเอง หากค่าอากรที่
แสดงไว้มากกว่า 2 บาท สําหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว โดยสามารถทําคําร้องเป็น
หนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงาน เมื่ออธิบดีเห็นว่าชําระอากรแสตมป์แสตมป์เกินไปจริงหรืออากรแสตมป์
เสียหายโดยไม่ใช้จริงจึงคืนค่าอากรให้ แต่คําร้องที่กล่าวนั้นต้องยื่นภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากร
หรือค่าเพ่ิมอากรและต้องประกอบด้วยคําชี้แจงหรือเอกสาร ซึ่งเจ้าพนักงานหรือ อธิบดีเห็นสมควรให้
ยื่นสนับสนุนคําร้อง 

นอกจากการประมวลรัษฎากร หมวดที่ 6 ว่าด้วยอากรแสตมป์แล้ว ยังมี
บทบัญญัติพิเศษในกฎหมายลําดับรองอ่ืนที่เดี่ยวกับอากรแสตมป์ โดยใช้เป็นข้อยกเว้นของอากร
แสตมป์ ข้อกําหนดในส่วนของกฎกระทรวงซึ่งกําหนดเกี่ยวกับเรื่องของอากรแสตมป์ไว้ ได้แก่ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 79 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของอากรแสตมป์ และกฎกระทรวงฉบับที่ 129  
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดเงินเพ่ิมอากรแสตมป์ และยังมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
รายละเอียดวิธีการชําระอากรแสตมป์แสตมป์วิธีอ่ืนนอกจากการปิดอากรแสตมป์ลงบนตราสารซึ่งเป็น
การกําหนดตามมาตรา 103 (3)  ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 21 เรื่องวิธีการชําระอากรเป็นตัวเงิน, 
ประกาศฉบับที่ 22 เรื่องวิธีการชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินกรณีตั๋วแลกเงิน และเช็ค, ประกาศฉบับ
ที ่29 เรื่องกําหนดวิธีชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินของตราสาร, ประกาศฉบับที่ 32 เรื่องวิธีการชําระ
อากรเป็นตัวเงินสําหรับใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้, ประกาศฉบับที่ 33 เรื่องกําหนดวิธีการชําระอากรเป็นตัว
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เงินแทนการปิดแสตมป์สําหรับตราสารบางลักษณะ, ประกาศฉบับที่ 37 เรื่อง วิธีการชําระอากรเป็น
ตัวเงินรวม 12 ลักษณะตราสาร  

นอกจากข้อกําหนดเรื่องการชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแล้วยังมี
ประกาศที่กําหนดเรื่องรายละเอียดของการออกใบรับ ซึ่งกําหนดถึงรายละเอียดว่ากรณีใดบ้างที่ต้อง
ออกใบรับและกรณีใดที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องออกใบรับ ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 23 เรื่องการออกใบรับ 
และข้อยกเว้นไม่ต้องออก, ประกาศฉบับที่ 34 เรื่องจํานวนเงินหรือราคาที่ต้องออกใบรับ รวมถึง
ประกาศที่กําหนดกรณียกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 36 การยกเว้นอากร
แสตมป์กรณีมอบอํานาจให้ยื่น ภ.ง.ด.91 ด้วยสื่อ, ประกาศฉบับที่ 40 เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์
สําหรับธุรกรรมที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์, ประกาศฉบับที่ 42 เรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์
สําหรับกิจการซื้อขายหลักทรัพย์, ประกาศฉบับที่ 50 เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์สําหรับการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่อาศัยอยู่ที่เดิมไปซื้อแห่งใหม่  

ที่ผู้เขียนยกสาระสําคัญของประมวลรัษฎากร หมวดที่ 6 ว่าด้วยอากร
แสตมป์ และกฎกระทรวง และประกาศอธิบดีที่เกี่ยวข้องมานําเสนอนั้นก็เพ่ือเป็นการชี้ให้เห็นว่า
กฎหมายไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์ยังไม่มีบทบัญญัติที่รองรับระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด  

4.1.2 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เกิดขึ้นจาก
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ “นโยบาย IT 2000” นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดย
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ร่างขึ้นตามแม่แบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ.  1996 (UNICITRAL Model 
Law on Electronic Commerce 1996) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํากฎเกณฑ์การค้าระหว่าง
ประเทศให้มีความประสานกลมกลืน ขจัดหรือลดความแตกต่างของกฎหมายภายในของรัฐต่าง ๆ โดย
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การจัดทําแนวปฏิบัติ (Guide Line) กฎหมายแม่แบบ (Model Law) เพ่ือให้รัฐต่าง ๆ นํากฎเกณฑ์
นั้นไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ12  

ในกรณีของประเทศไทยการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญที่ตราขึ้น
เพ่ือรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  ๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่ในเชิง
พาณิชย์ และใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีเหตุผลเบื้องหลัง 2 ประการ13 คือ 
กฎหมายฉบับเดิมมีข้อบัญญัติบางประการที่ขัดข้องหรือเป็นอุปสรรคทางกฎหมาย  (Legal 
Obstacles) กับการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ แก้ไขโดยยอมรับหรือรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มี
สถานะทางกฎหมายเทียบเท่ากับเอกสารธรรมดา ตามหลักความเท่าเทียมกันในการทําหน้าที่ 
(Functional-Equivalent)  และทฤษฎีกฎหมายเดิมไม่รองรับกระบวนการทําธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเกิดของสัญญา โดยกฎหมายฉบับนี้บัญญัติในลักษณะเป็นกฎหมายกลาง
เพ่ือที่จะนําไปใช้หรือปรับใช้กับกฎหมายอ่ืน กฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งในปี  พ.ศ. 
2551 เพ่ือกําหนดความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และอยู่ใน
ขั้นตอนการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 

กฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หมวดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวดคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดบท
กําหนดโทษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้บังคับกับเรื่องของอากรแสตมป์ได้โดยตรงจะถูกกําหนด
ไว้ในมาตรา 4 อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์โดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งคือ
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นนอกจากมาตรา 4 แล้ว ยังมีในส่วนของหมวดที่ 4 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  

                                           
12 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องการปรับปรุง

แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 , 
http://www.lrct.go.th/th/?p=5460 

13 พินัย ณ นคร, “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544,” โดมทัศน์ 
ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 น. 3-12 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/m26-31.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/m32-34.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/m36-43.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/m44-46.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/m44-46.html
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4.1.2.1 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดําเนินการโดยใช้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 3) เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ และใช้บังคับกับธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดใน
หมวด 4 (มาตรา 35) โดยธุรกรรมที่ห้ามมิให้นํามาใช้บังคับซึ่งได้ตราไว้ในพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ 
ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว และธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก14   

4.1.2.2 หลักความเท่าเทียมกันของกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดรับรอง

ไว้ว่าหากได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดขั้นต่ําที่กําหนดไว้โดยข้อมูลสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้
ใหม่ได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลดังกล่าวมีสถานะเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ
แล้ว หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว (มาตรา 8) นอกจากนี้ยังมีการกําหนดห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผล
ผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายเพียงเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 7) 
หรือข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ รวมถึงห้าม
มิให้ปฏิ เสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่ งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด  (มาตรา 
11) การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว่าสามารถเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนั้นให้พิจารณาจากความ
น่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือ
วิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ใน
การระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง  

ขั้นตอนการเก็บรักษาต้องเก็บรักษาตามข้อกําหนดของกฎหมายการ
จัดเก็บต้องจัดเก็บให้เข้าลักษณะต่อไปนี้ (มาตรา 12)  

1. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  

2. ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ใน
ขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบ

                                           
14 พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิ ให้นํา

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ที่สามารถแสดงข้อความที่สร้างอิเล็กทรอนิกส์  ส่ง หรือได้รับให้
ปรากฏอย่างถูกต้องได้  

3. ได้ เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และ
ปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือ
ได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 

ในส่วนของเอกสารที่พิมพ์ออกมามีการบัญญัติรองรับสิ่งพิมพ์ออกไว้โดย
ให้ใช้แทนต้นฉบับได้ หากมีข้อมูลถูกต้องตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองโดยหน่วยงานที่
มีอํานาจตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา 10)  แม้ตราสารที่พิมพ์ออกจะเป็นเอกสารจะ
ถือเป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้วก็ยังต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จะแก้ไขให้รับรองความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทําโดยการโต้ตอบกันระหว่างระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (Automated massage system) กับบุคคลธรรมดา 
หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ 

4.1.2.3 บทบัญญัติเรื่องอากรแสตมป์ 
เมื่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่

อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ นอกจากการรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้มีสถานะเทียบเท่ากับเอกสารในรูปแบบของกระดาษแล้ว บทบัญญัติเรื่องอากรแสตมป์ถูกกําหนด
รายละเอียดไว้ว่าธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม หากกฎหมายกําหนดให้ต้องปิดอากรแสตมป์ หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืน ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หากได้กระทําการตามข้อกําหนดแล้ว ให้ถือว่าเอกสารที่เป็นตรา
สารนั้น ๆ ได้ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว (มาตรา 8 วรรค 2)   

4.1.2.4 บทบัญญัติเรื่องการท าธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 
เมื่อพิจารณาบทนิยามของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้จะเห็นว่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นการเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐชนิด
หนึ่งดังนั้นเมื่อดูจากข้อกําหนดเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (มาตรา 35) ซึ่งเป็นการบัญญัติ
รองรับการทําธุรกรรมภาครัฐ ซึ่งให้อํานาจหน่วยงานของรัฐในการรับคําร้อง การอนุญาต การจด
ทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือการดํา เนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับ
หน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา โดยมาตราดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงาน
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ภาครัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารประเทศให้
หน่วยงานภาครัฐจึงสามารถกระทําการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนให้ประชาชน
สามารถติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะส่งผลให้การบริการประชาชน
ทันสมัย รวดเร็ว และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน  

4.1.2.5 บทบัญญัติเรื่องสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อทําธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ได้นําเสนอหรือเก็บ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารต้นฉบับ การจัดทําเอกสารดังกล่าวออกมาในรูปแบบของกระดาษ 
กฎหมายรองรับให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกนั้น ๆ มีสถานะเป็น “ต้นฉบับ”  หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความ
ครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ยังต้องมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มี
อํานาจถึงสามารถใช้สิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารได้ (มาตรา 10) การรับรองสิ่งพิมพ์ออก
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก นอกจากการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงาน
ตามกรณีข้างต้นแล้ว การจัดทําสิ่งพิมพ์ออกในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดย
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ (ข้อ 4) 

1. เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บุคคลภายใต้บังคับของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดทํา
สิ่งพิมพ์ออก 

2. หน่วยงานของรัฐที่มี อํานาจในการเก็บรักษาหรือควบคุมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดทําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
หน่วยงานนั้น 

3. หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับหรือควบคุมดูแล 
หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําสิ่งพิมพ์ออก
จากระบบการพิมพ์ออกท่ีมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสม 

4.1.3 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกําหนดหลักเกณฑ์ให้การดําเนินงานใด ๆ ที่
เกี่ยวกบัคําขอ การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน หรือการดําเนินงานต่าง ๆ ตามกฎหมาย
กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิ ภาพและ
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ประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับให้หน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐภายใต้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบกับมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาแล้ว ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด ซ่ึงเป็นที่มาของการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 

กฎหมายดังกล่าวสามารถใช้บังคับได้กับทุกหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ โดย
ในการทําธุรกิจของภาครัฐ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบเอกสารที่ทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(มาตรา 3) โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้  

1. เอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงเพ่ือใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วน
สามารถตรวจสอบได้ 

2. ต้องกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอาจกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย 

3. กําหนดวิธีการที่ทําให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ ประเภท ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือ
ชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

4. กําหนดวิธีการแจ้งการตอบรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการ
อ่ืนใด 

นอกจากนี้ หากหน่วยงานของรัฐจัดทํากระบวนการพิจารณาทางปกครองโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีวิธีสื่อสารกับผู้ยื่นคําขอเพ่ือให้แก้ไข
ข้อบกพร่องของเอกสารหรือขอข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม มีวิธีแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการทาง
ปกครองหากกฎหมายนั้นๆกําหนดให้ต้องแจ้ง หรือกําหนดเงื่อนไขว่าคู่กรณียินยอมตกลงและยอมรับ
การดําเนินการพิจารณาทางปกครองของหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 4)  

ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ด้วยเหตุที่ปัญหาด้าน
การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศเริ่มรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่กําเนินการในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกําหนดดังกล่าวจึงถูกตราขึ้นมาเพ่ือให้
การดําเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมี
ความมั่นคง ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกําหนดมาตรฐานชั้นต่ํา
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สําหรับแนวนโยบาย (Policy) กล่าวคืออย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องวิธีการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศ จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน จัดทําแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด้านสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ (มาตรา 5, ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒)  

นอกจากในการกําหนดเรื่องแนวนโยบายแล้ว ยังมีการกําหนดเรื่องแนวปฏิบัติใน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งตราไว้ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2553 และมีการแก้ไขอีกครั้งในปี 2556 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้  

1. กําหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (access control)  
(ข้อ 5) 

2. กําหนดข้อกําหนดการใช้งานตามภารกิจเ พ่ือควบคุมการเข้าถึง
สารสนเทศ (Business requirements for access control) (ข้อ 6) 

3. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management)  
(ข้อ 7) 

4. กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) (ข้อ 
8) 

5. กําหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control)  
(ข้อ 9) 

6. กําหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system 
access control) (ข้อ 10) 

7. กําหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น
และ สารสนเทศ(application and information access control) 
(ข้อ 11) 

8. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศต้องจัดทําระบบสํารอง  
(ข้อ 12) 



124 
 

 
 

9. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยง ด้านสารสนเทศ (ข้อ 13)  

10. หน่วยงานของรัฐต้องกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบ
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ 
แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลย หรือฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ข้อ 14)  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้ข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่ต่างไปจากประกาศฉบับนี้ได้ หากแสดงให้เห็นว่า ข้อปฏิบัติที่เลือกใช้มี
ความเหมาะสมกว่า หรือเทียบเท่า (ข้อ 15) 

นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังต้องจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยกําหนดให้ต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ15   

ส่วนที่ 1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแจ้ง
ให้กับผู้ที่ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับหน่วยงานได้ทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางใน
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร มีข้อกําหนดที่เป็นสาระสําคัญอย่างน้อย 8 
ลักษณะ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล การระบุ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย การเปิดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการแนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การ
มีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล และความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทําหน้าที่ควบคุมข้อมูล 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ 

                                           
15 สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, “แนวทางการจัดทํานโยบาย

และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2557, http://www.etcommission.go.th/files/doc/Manual_DP.pdf 
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จะต้องมีข้อกําหนดที่เป็นสาระสําคัญในแนวปฏิบัติอย่างน้อย 9 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น  การเก็บ
รวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคล
กับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  การรวมข้อมูล  การให้บุคคลอ่ืนใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง 
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  และการติดต่อกับ
เว็บไซต์ 

4.1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

กฎหมายลําดับรองฉบับนี้ตราขึ้นเพ่ือสนับสนุนข้อกําหนดของ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกําหนดว่า หากได้กระทําตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ถือว่าตราสารนั้น ๆ 
เชื่อถือได้16 โดยมีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติเพ่ือบริหารความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( Information) การ
บริหารจัดการ (Administrative) และทางกายภาพ (Physical) และใช้บังคับกับกรมสรรพากรซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บอากรแสตมป์ด้วย 

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แบ่งระดับความปลอดภัยออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
เคร่งครัด ระดับกลาง และระดับพ้ืนฐาน (มาตรา 4) โดยมีขอบเขตของการบังคับใช้สําหรับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้าง เนื่องจากขอบข่ายของกฎหมายนั้น (มาตรา 5) ไม่ได้จํากัด
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ แตส่ามารถใช้กับองค์กรใดก็ได้ที่ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสาธารณชน รวมถึงองค์กรที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ ซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
ระดับกลาง หรือระดับพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี (มาตรา 6) 

กําหนดให้มีการประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละระดับตามความเหมาะสม และผู้กระทําต้องคํานึงถึงหลักการ
พ้ืนฐานของการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) และการรักษา
สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสาระสนเทศ (มาตรา 10) รวมทั้งต้องปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

                                           
16 พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 25 
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ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นด้วยแต่อย่างน้อยต้องเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งอ้างอิงมาจากมาตรฐาน 
ISO 27001 (มาตรา 7) ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ 
2. การจัดการโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบุคลากร 
5. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบสารสนเทศ 
7. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
8. การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
9. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ 
10. การบริหารจัดการการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือให้มีความต่อเนื่อง 
11. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกําหนด

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้
คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
วิธีการแบบปลอดภัยในแต่ละระดับ เพ่ือให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตามวิธีการ
แบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด ระดับกลาง หรือระดับพ้ืนฐานให้หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

นอกจากประกาศดังกล่าว ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งตราขึ้นมาเพ่ือกําหนดประเภทของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรม เพ่ือแบ่งระดับ
ความปลอดภัย โดยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้ดังต่อไปนี้  
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ให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัดสําหรับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน ด้านประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จัดเก็บ รวบรวม 
และให้บริการข้อมูลที่เป็นเอกสารมหาชนหรือที่เป็นข้อมูลสาธารณะ และบริการด้านสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (ข้อ 2) 

นอกจากนี้การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประเมินผลกระทบทั้ง 4 ด้านด้วย (ข้อ 4) หากปรากฏว่ามีผลประเมินที่เป็นผลกระทบในระดับสูงด้าน
หนึ่งด้านใดให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด และหากมี
ผลกระทบในระดับกลางอย่างน้อยสองด้านขึ้นไป ให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลางขึ้นไป ใน
กรณีอ่ืน ๆ ให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับไม่ต่ํากว่าระดับพ้ืนฐาน ผลกระทบที่ต้องประเมินได้แก่  

1. ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน (ข้อ 5) คํานวณจากความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรง  แบ่ง
ออกเป็น  
(1) มูลค่าความเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(2) มูลค่าความเสียหายเกินกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท

จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(3) มูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป จัดเป็น

ผลกระทบระดับสูง 
2. ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับ
ผลกระทบในหนึ่งวัน (ข้อ 6) แบ่งออกเป็น 
(1) ไม่มีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายหรือ

อนามัย จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(2) มีผู้ ได้รับผลกระทบตั้ งแต่หนึ่ งคนแต่ ไม่ เกินหนึ่ งพันคน จัดเป็น

ผลกระทบระดับกลาง 
(3) มีผู้ ได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งพันคน หรือต่อชีวิตตั้งแต่หนึ่งคน 

จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
3. ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียสําหรับความเสียหายอ่ืน 

ๆ  นอกจากข้อ 2 (ข้อ 7) แบ่งออกเป็น 
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(1) อาจได้รับผลกระทบไม่เกินหนึ่งหมื่นคน จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(2) อาจได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งหมื่นคนแต่ไม่เกินหนึ่งแสนคน จัดเป็น

ผลกระทบระดับกลาง 
(3) อาจได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งแสนคน จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 

4. ผลกระทบด้านความมั่นคงของรัฐ (ข้อ 8) แบ่งออกเป็น 
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด (ข้อ 7) 
กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการแบบ

ปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาสองปีนับแต่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และจัดทํารายงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (ข้อ 12)  

 
4.2 ปัญหาข้อกฎหมายและบทวิเคราะห์หลักกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

 
การจัดเก็บอากรแสตมป์ของประเทศไทย จัดเก็บจากเอกสารหรือตราสารที่กฎหมาย

กําหนดให้ปิดอากรแสตมป์ลงบนตราสารและขีดฆ่าอากรแสตมป์ หรือในบางกรณีที่กฎหมาย
กําหนดให้เสียเป็นตัวเงินแทน และมีการกําหนดตัวบุคคลผู้มีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ขีดฆ่า และ
อัตราการจัดเก็บอากรแสตมป์ โดยลักษณะของตราสารที่จัดเก็บและวิธีการจัดเก็บนั้นมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ในประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายประเทศต่าง ๆ ทําให้พบว่ากฎหมายเกี่ยวกับอากรแสตมป์ของไทยมีข้อบกพร่องหลาย
ประการรวมถึงในส่วนของการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ซึ่งส่งผลให้แม้อากรแสตมป์จะเป็นภาษีที่มีการ
จัดเก็บมาเป็นเวลานาน เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อย และมีความยุ่งยากน้อยกว่าการจัดเก็บภาษี
อากรประเภทอ่ืน แต่เมื่อเทียบการจัดเก็บอากรแสตมป์กับการจัดเก็บภาษีประเภทอ่ืน อากรแสตมป์
กลับสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าภาษีประเภทอ่ืนมาก ในส่วนของการกําหนดกฎหมายเพ่ือรองรับเรื่อง
ของอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ในเบื้องต้นสามารถสรุปกฎหมายที่ทําการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นบทกฎหมายหลักเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
และบัญญัติรวมถึงการจัดเก็บอากรแสตมป์ด้วย ไม่มีการตรากฎหมายหรือระเบียบใด ๆ มารองรับการ
ใช้งานระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก
นั้นเปิดช่องให้ใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551อย่างไรก็ตามก่อนการเริ่มใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชําระเงินแทนหรือดําเนินการอ่ืนใด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการจัดเก็บอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดได้ว่าเป็น
การดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในส่วนของการชําระเงิน กฎหมายฉบับนี้ก็บัญญัติรองรับ
ให้รัฐสามารถบัญญัติพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเพ่ือรองรับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รวมถึงยังรับรองผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืน ๆ 

ในรายละเอียดของปัญหานั้นจะกล่าวถึงปัญหาการจัดเก็บอากรแสตมป์ในปัจจุบัน 
โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ของประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถนําไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายไทยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน หากกรมสรรพากรสามารถ
แก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ชําระอากรแสตมป์และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ กรมสรรพากรจะสามารถ
ทํารายได้จากการจัดเก็บอากรแสตมป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน  และสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศมากยิ่งข้ึน  

4.2.1 ปัญหาทางทฤษฎีจากการไม่มีกฎหมายรองรับ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ฯ ซึ่ งเป็นกฎหมายหลักได้รับรองการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่ งกระทําในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมายหากได้ทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่เนื่องจากกฎหมายหลักที่ใช้บังคับกับเรื่องของอากรแสตมป์ซึ่งคือ
ประมวลกฎหมายรัษฎากร ยังไม่มีการแก้ไขให้รองรับกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ค านิยามตามประมวลรัษฎากร  
"ตราสาร" หมายความว่า เอกสารที่ต้องเสียอากรตามประมวลรัษฎากร 

โดยกําหนดเป็นลักษณะแห่งตราสาร ทั้งสิ้น 28 ลักษณะตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ คํานิยามของ
ตราสารนั้นถือว่ามีความสําคัญ เนื่องจากหากมิใช่ตราสารที่กฎหมายกําหนดให้ต้องชําระอากรแสตมป์ 
ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ในทันทีโดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ อย่างไรก็ตาม
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กฎหมายมิได้มีการบัญญัตินิยามของคําว่า “ตราสาร” ในลักษณะเพาะเจาะจง ดังนั้นจึงต้องพิจารณา
จากบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ  

การให้คําจํากัดความของการถือว่าปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ (มาตรา 
109) สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าลักษณะของตราสารที่ประมวลรัษฎากรมุ่งที่จะจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ 
ได้แก่ตราสารที่ได้จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยไม่จําเป็นว่าต้องมีลักษณะเป็นหนังสือ
สัญญาลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตราสารอาจเป็นเพียงหนังสือโต้ตอบระหว่างคู่กรณีที่สองฝ่าย 
เมื่อมีสถานะเป็นตราสารจึงต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 104) 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าตราสาร คือ หนังสือสัญญาระหว่างคู่สัญญาซึ่งลงลายมือชื่อคู่สัญญาเป็น
สําคัญ มีผลบังคับผูกพันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏว่าเอกสารนั้นเข้าหลักตราสาร หาก
มิได้กําหนดไว้กฎหมาย หรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย คู่ความก็สามารถอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้
โดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์17 

การให้นิยามของ “ปิดแสตมป์” ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การปิด
แสตมป์ทับกระดาษ หรือการมีแสตมป์ดุนบนกระดาษ ดังนั้นการปิดแสตมป์ตามข้อกําหนดของ
ประมวลรัษฎากร จึงต้องกระทําลงบนตราสารที่จัดทําขึ้นเป็นกระดาษ ซึ่งหมายความรวมถึงแผ่นหนัง
ฟอก หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งใช้เขียนตราสารเท่านั้น  (มาตรา 103) ไม่มีการบัญญัติรวมถึงตราสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากธุรกรรมดังกล่าวมิได้กระทําในลักษณะของตราสารซึ่งกฎหมายกําหนดว่าให้
ชําระอากรแสตมป์ เช่น กรณีเอกสารที่ลงลายมือชื่อคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียว การตกลงด้วยปากเปล่าไม่
ทําตราสาร การทําตราสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เทปบันทึกเสียงโดยทั่วไป 
และอ่ืน ๆ โดยไม่มีการจัดทําตราสารในรูปแบบของเอกสาร แม้จะเป็นตราสารในลักษณะที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องชําระอากรแสตมป์ ผู้ประกอบการก็อาจไม่มีภาระต้องชําระอากรแสตมป์แต่อย่างใด  

นอกจากการปิดอากรแสตมป์ลงบนตราสารแล้ว การปิดอากรแสตมป์จะ
ไม่ถือว่าปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์หากไม่มีการ “ขีดฆ่า” ซึ่งคือการขีดเส้นคร่อมฆ่าอากรแสตมป์เพ่ือ
ไม่ให้สามารถนําอากรแสตมป์กลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งในกรณีที่ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่แน่นอนว่า
การขีดคร่อมตามความหมายของประมวลรัษฎากรนั้นมิสามารถกระทําได้ 

ในการพิจารณาการให้คํานิยามของคําว่า “ตราสาร” ของประเทศ
สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งให้คํานิยามว่า ตราสาร (Instrument) หมายถึง เอกสารที่

                                           
17 “ส.ฤทธิ์รักษา, “อากรแสตมป์กับการใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557, http://elib.coj.go.th/Article/j6_2_3.pdf 
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เขียนขึ้นทุกชนิด18 ดังนั้นจึงรองรับกรณีของการทําตราสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย และให้คํา
นิยามของวัตถุที่ใช้ทําตราสารของกฎหมายสิงคโปร์ และไอร์แลนด์ ให้คํานิยามว่าไว้ว่า “กระดาษ” 
(Paper)19 และวัตถุ (material)20 วัตถุใด ๆ ที่สามารถแสดงข้อความได้ ดังนั้นตราสารที่อยู่ในบังคับ
ต้องชําระอากรแสตมป์ตามกฎหมายจึงรวมถึงกรณีการทําตราสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย การพิจารณาว่า
ตราสารต่าง ๆ ต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่ ให้ดูจากลักษณะของธุรกรรมที่ทําว่าจัดเป็นตราสาร
ประเภทใด  

ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ถ้าพิจารณาตาม
ความหมายของคําว่าพยานเอกสารแล้วย่อมไม่ใช่พยานเอกสารตามความหมายของ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  เนื่องจากมีลักษณะของข้อมูล วิธีการบันทึก วิธีการสื่อความหมาย และวิธีการเก็บ
รักษาที่แตกต่างกับพยานเอกสารทั่วไป จึงต้องตีความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับการนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้  
เนื่องจากใช้บังคับกับการทําธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์ของหน่วยงานภาครัฐโดยทั่วไปด้วย (มาตรา 
3) หน่วยงานแต่ละหน่วยงานแม้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน แต่กฎหมายเหล่านั้นส่งน
มากไม่มีการบัญญัติเก่ียวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

จากคํ านิ ย าม  “ตราสาร” ส าม ารถ เที ยบ เคี ย ง ได้ กั บ  “ข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมู ลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร และบัญญัติรองรับสถานะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีสถานะเทียบเท่าการทําหลักฐานเป็นหนังสือ (มาตรา 8วรรค 1) ซึ่งสามารถนํามาใช้เพ่ืออุดช่องว่าง
ของกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่มิได้บัญญัติครอบคลุมเพียงกรทําเอกสารเป็นหนังสือไม่ครอบคลุม
ถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

หากกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ ให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือชําระเงินแทนหรือดําเนินการอ่ืนด้วยวิธีการทาง

                                           
18 "instrument" includes every written document; 
19 “paper” includes every material upon which words or figures can be 

expressed; - Singapore 
20 "material" includes every sort of material on which words or figures can 

be expressed; - Ireland 
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อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 8 วรรค 2) จากมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากทางกรมสรรพากรซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ การชําระอากรแสตมป์ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถกระทําได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางกรมสรรพากรยังไม่มีการออก
ประกาศในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางหรือวิธีการในการนําสืบ และรับ
ฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานซึ่งทําให้ขาดความสะดวกในการอ้างอิงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นพยานหลักฐาน  

ปัญหานี้เกิดจากการที่กฎหมายอากรแสตมป์ของประเทศไทยไม่ได้
กําหนดคํานิยามและให้ความหมายของคําต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และส่งผลให้ปัญหาด้านการตีความ 
ทั้งนี้เนื่องจากหลักของกฎหมายภาษีอากรที่บัญญัติว่าหากตัวบทกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีอากร
ไม่ชัดแจ้ง กํากวม สามารถตีความได้หลายนัย จะตีความให้เป็นผลร้ายไม่ได้ โดยต้องตีความไปในทาง
ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ เสียภาษีอากรแสตมป์ 21 หากตีความตามหลักการดังกล่าว เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเอกสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปัจจุบันเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง 
ผู้ที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ปิดอากรแสตมป์จึงต้องจัดทําสิ่งพิมพ์ออก ตามขั้นตอนที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 และไป
ซื้ออากรแสตมป์มาปิดลงบนสิ่งพิมพ์ออก หรือนําเอาสิ่งพิมพ์ออกไปชําระอากรแสตมป์โดยนํา เงินไป
ชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการติดอากรแสตมป์ที่สรรพากรเขต เพ่ือให้ถือเป็นการปิดอากรแสตมป์
บริบูรณ์ เช่น เอกสารมอบอํานาจที่ใช้ในการยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.1.2 การตีความ "เก็บเอกสารเป็นพยานหลักฐาน" 
การจัดเก็บเอกสารเป็นพยานหลักฐานตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 

121/2545 เรื่อง การจัดทําและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สามารถตีความรวมถึงการจัดทําเอกสารเพื่อชําระอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่  

 เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายหรือคําสั่งของกรมสรรพากรกําหนดเรื่องการ
ยื่นชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน คําสั่งกรมสรรพากร

                                           
21 ชัยสิทธิ ตราชูธรรม และดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, “การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ํา

ประกัน”, วารสารเอกสารภาษีอากร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 244 (มกราคม 2545), น. 116.  
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ดังกล่าวจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงมากที่สุด เนื่องจาก อากรแสตมป์มีลักษณะเป็นเอกสารชนิดหนึ่ง และ
คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่กําหนดรับรองสถานะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีสถานะเท่าเทียมกับ
เอกสาร ลักษณะเดียวกับหลักการกําหนดในพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดให้
สามารถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานต่อเจ้าพนักงานได้ อาจเป็น
กรณีจัดทําเอกสารหลักฐานต้นฉบับในรูปแบบของกระดาษและจัดเก็บสําเนาในรูปแบบของกระดาษ 
จัดทําเอกสารหลักฐานต้นฉบับในในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บสําเนาไว้ใน รูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเอกสารหลักฐานต้นฉบับในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บ
สําเนาไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กําหนดและจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์22 นอกจากนี้มาตรานี้ยังกําหนด
เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างและจัดเก็บข้อมูล หลักเกณฑ์ความปลอดภัยของฮาร์ทแวร์ (Hardware) และ
ซอฟแวร์ (Software) ที่ใช้ทําหรือจัดเก็บข้อมูล และข้อกําหนดให้การแจ้งเจ้าพนักงานหากต้องการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คําสั่งของกรมสรรพากรนี้ระบุว่าใช้บังคับ
กับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร ดังนั้นจึงสามารถใช้บังคับกับการจัดเก็บเอกสาร
เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานสําหรับอากรแสตมป์ได้  

จากข้อกําหนดของคําสั่งกรมสรรพากรสามารถสรุปความได้ว่ามีความ
ประสงค์เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงหรือการตรวจสอบเท่านั้น เช่น ข้อมูลรายได้จาก
การทําธุรกรรม ใช้เป็นพยานหลักฐานในการชําระภาษีเงินได้ส่วนบุคคล หาใช่การรับรองสถานะของ
เอกสารที่จะใช้ในการยื่นทําธุรกรรมกับกรมสรรพากรเช่นอากรแสตมป์ไม่ แต่ภายหลังการชําระอากร

                                           
22 คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 121/2545 บทบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดทํา

และการจัดเก็บบัญชี รายงาน และเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้อง จัดทําและจัดเก็บไว้ตามประมวลรัษฎากร แต่โดยที่การจัดทํา
และการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ดังกล่าว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ประกอบการจดทะเบียนอาจจัดทํา
เอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บสําเนาไว้ในรูปแบบกระดาษ หรืออาจ
จัดทําเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บสําเนาไว้ในรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจจัดทําเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดเก็บสําเนาไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ว่าจะดําเนินการในลักษณะใด การจัดทําและ
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรต้องมีความถูกต้องและต้องกระทําตามวิธีการแบบ
ปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 
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แสตมป์ผู้ชําระอากรแสตมป์ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชําระอากร
แสตมป์สามารถแจ้งแก่อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบ ภ.อ.11 (แบบแจ้งการจัดทําและการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้รองรับการตรวจสอบ
ได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ตราสารที่ ทํ านั้ นจั ดทํ า ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และเข้าลักษณะตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ เอกสารที่ถูกพิมพ์มาลงบนกระดาษนั้น
ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับ ต้องมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ
ตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดจึงจะสามารถใช้แทนเอกสารต้นฉบับ 
และนําไปยื่นชําระอากรแสตมป์แทนเอกสารต้นฉบับได้  และหากประสงค์เก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ ใน
รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องทําการแปลงเอกสารดังกล่าวกลับมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อีกครั้ง ซึ่งในส่วนนี้เป็นการสร้างภาระให้แก่ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากตีความว่าเอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นมิใช่ต้นฉบับเอกสารแต่ถือเป็น
สําเนา ตราสารดังกล่าวก็ไม่จําต้องเสียอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด 

เนื่องจากในสิงคโปร์ ฮ่องกง และไอร์แลนด์ ได้นําเอาระบบปิดอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับแล้ว จึงมีการให้ความหมายของเอกสารรับรองอากรแสตมป์ 
(Stamp certificate) และบัญญัติให้การปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ นอกจากหมายถึงการปิดอากร
แสตมป์แบบปิดทับแล้ว ยังรวมไปถึงการใช้ระบบแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเอกสารรับรองอากร
แสตมป์มาแนบกับตราสารด้วย โดยผู้ใช้บริการสามารถชําระอากรแสตมป์แล้วนําเอกสารรับรองอากร
แสตมป์มาแนบกับตราสารได้ในทันทีโดยไม่ต้องทําการขีดฆ่าอากรแสตมป์อย่างใด ในกรณีที่ทําสัญญา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถเอกสารรับรองอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปกับตรา
สารหรือสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เลยได้ในทันที  

จากการศึกษา พบว่าคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 121/2545 แม้จะรองรับ
สถานะ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน มิได้กําหนดวิธีการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กับทางหน่วยงานภาครัฐ เป็นเพียงการยอมรับหากผู้ใช้บริการต้องการจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพ่ือ
การอ้างอิงในกับทางกรมสรรพากรเท่านั้น การใช้ระบบแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดภาระให้แก่
ผู้ใช้บริการได้ เมื่อทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ไปยื่น
ขอชําระอากรแสตมป์ได้ในทันที และใช้แนบไปกับตัวตราสารโดนกฎหมายไม่ได้จํากัดว่าการแนบ
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ ต้องเป็นการพิมพ์ออกมาในลักษณะเอกสาร อีกทั้งยังรองรับการจัดเก็บ
หลักฐานเกี่ยวกับอากรแสตมป์ให้สามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นการแนบจึง
สามารถแนบในลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในลักษณะของเอกสาร 
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4.2.1.3 การตีความ "การช าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน" 
จากข้อกําหนด กฎหมาย และระเบียบที่ออกโดยกรมสรรพากรเกี่ยวกับ

เรื่องอากรแสตมป์ ข้อกําหนดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดคือ
ข้อกําหนดเรื่องการชําระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เนื่องจากการชําระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินคือ
การชําระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามระเบียบซึ่งอธิบดีจะได้กําหนดเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่
ต้องเสียตามข้อกําหนดของกฎหมาย (มาตรา 103) โดยมิได้กําหนดวิธีการชําระที่ตายตัว ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาว่าสามารถตีความการการชําระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินให้ขยายความกว้างไปถึงการใช้ระบบ
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ 

ดังเช่นระบุตอนต้น ปัจจุบันมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ประเภทของตราสาร กําหนดเวลา และวิธีการชําระอากรแสตมป์ สําหรับการชําระเป็นตัวเงิน โดยผู้มี
หน้าที่ชําระอากรแสตมป์ต้องไปติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือชําระอากรแสตมป์ และถือว่าได้ปิดอากร
แสตมป์บริบูรณ์เมื่อนําตราสารมาสลักหลังหรือเจ้าพนักงานออกใบรับให้ตามระเบียบของ
กรมสรรพากร อาทิ  กรณีเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนหรือแพ ให้ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
อากรแสตมป์23 บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิ เอร์ให้นําไปยื่นขอชําระและชําระเงิน ณ 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่24 ตราสารใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ เฉพาะที่
ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์นําไปยื่นขอชําระและชําระเงิน ณ สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตท้องที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งอยู่25 การโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ชําระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม ณ สรรพากรพ้ืนที่สาขาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามแต่กรณี26 ตั๋วแลกเงิน เช็ค เช็คสําหรับผู้

                                           
23 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สําหรับตราสารบางลักษณะ 
24 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 33) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสารบางลักษณะ 
25 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 32) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสารบางลักษณะ 
26 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 21) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากร
แสตมป์ 
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เดินทาง ให้ธนาคารนําไปยื่นขอชําระและชําระเงิน ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา27 ขายฝาก หรือ
โอนกรรมสิทธิ์ล้อเลื่อนหรือรถซึ่งมีการจดทะเบียน ให้ชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน 
ผู้รับจดทะเบียน28 

จากการศึกษา ผู้เขียนมีความเห็นว่า “การชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน” 
มีวัตถปุระสงค์เพียงเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ ลดปัญหาเรื่องความไม่
สะดวกจากการชําระอากรแสตมป์ปริมาณมาก และไม่สามารถตีความครอบคลุมไปถึงเรื่องของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.2 ปัญหาในทางปฎิบัติของการจัดเก็บอากรแสตมป์ในปัจจุบัน 
นอกจากในส่วนของปัญหาทางทฤษฎีแล้ว การจัดเก็บอากรแสตมป์ในปัจจุบันยัง

มีปัญหาอีกในทางปฏิบัติในอีกหลายกรณี ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
ผู้เขียนมีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยการนําเอาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้บังคับ 

4.2.2.1 ประเด็นเรื่องการค านวนอากรแสตมป์ช าระอากรไม่ถูกต้อง 
การจัดเก็บอากรแสตมป์ของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการจัดเก็บใน

ลักษณะประเมินตนเองโดยมีกรมสรรพากรเป็นผู้ตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย ในส่วนของค่าอากร
แสตมป์ที่จัดเก็บสามารถแบ่งการจัดเก็บออกได้เป็นสองอัตรา คือ อัตราตายตัวซึ่งจะแตกต่างกัน
ตามแต่ประเภทตราสาร และอัตราตามมูลค่า เช่น  ตราสารใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ ซึ่งต้องชําระอากร
แสตมป์ 1 บาททุก ๆ 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท หากเป็นการปิดอากรแสตมป์แบบปิดทับ ผู้มี
หน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ต้องคํานวณมูลค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระว่าต้องชําระอากรแสตมป์
เท่าใด แล้วจึงซื้ออากรแสตมป์มาปิดทับบนตราสาร หากชําระไม่ถูกต้องครบถ้วนก็จะกลายเป็นผลเสีย
ต่อธุรกรรมที่ทํา อีกทั้งต้องเสียเงินเพ่ิมอากร และไม่สามารถใช้ตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี

                                           
27 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสารบางลักษณะ 
28 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 29) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสารลักษณะ 28. (ค) แห่งบัญชีอัตรา
อากรแสตมป ์
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แพ่งได ้ซึ่งอาจส่งผลให้ศาลยกฟ้องและแพ้คดีได้ หรืออาจชําระอากรแสตมป์เกินกว่ามูลค่าที่ต้องชําระ 
ก็จะเป็นผลเสียแก่ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ ในส่วนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการจํานวนหนึ่งชําระ
อากรแสตมป์ในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง และจัดเป็นปัญหาสําคัญของผู้มีหน้าที่เสียอากร ปัญหานี้เกิดจาก
การทีค่่าอากรแสตมป์มีหลายอัตรา แม้จะมีบางกรณีกฎหมายกําหนดให้ชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 
ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานของกรมสรรพากรเป็นผู้คํานวณมูลค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระให้ แต่ยังมีหลาย
กรณีท่ีต้องชําระอากรแสตมป์แบบปิดทับ เมื่อค่าอากรแสตมป์ที่จัดเก็บมีหลายอัตรา จึงสามารถทําให้
ผู้มีหน้าที่เสียอากรสับสนได้โดยง่าย 

ในการพิจารณาวิธีการคํานวณค่าอากรแสตมป์ของประเทศสิงคโปร์ 
ฮ่องกง และประเทศไอร์แลนด์ เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศได้นําเอาระบบปิดอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้บังคับ พบว่าการคํานวณค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระจึงใช้วิธีการคํานวณทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด แม้จะเป็นอัตราตายตัว หรืออัตราตามมูลค่า โดยผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลของตราสารที่ต้องการ
ปิดอากรแสตมป์เข้าไปในระบบ ทางระบบจะคํานวณค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระให้ผู้ใช้บริการ เมื่อ
เปรียบเทียบพบว่าอัตราส่วนของความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณค่าอากรแสตมป์โดยเจ้าพนักงาน  
หรือผู้มีหน้าที่เสียอากร มีปริมาณมากกว่าการคํานวณผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
ความผิดพลาดเฉพาะในช่วงแรกที่เริ่มใช้ เนื่องจากผู้ใช้บริการยังไม่เข้าใจระบบดีพอ หรือกรณีที่ระบบ
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวประเทศต่าง ๆ จึงออกแนว
ทางการใช้งาน (Guideline) และคู่มือ (Manual) มาเพ่ือชี้แจงวิธีการใช้ระบบเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายขึ้น การสร้างระบบคํานวณปริมาณอากรแสตมป์ที่ต้องเสีย เช่น เดียวกับระบบ e-stamping 
service ของประเทศสิงคโปร์  ฮ่องกง หรือระบบ ROS ของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งช่วยคํานวณมูลค่า
อากรแสตมป์ที่พึงต้องชําระ จะช่วยให้ผู้เสียอากรแสตมป์ทราบจํานวนเงินที่ต้องชําระ สามารถชําระได้
อย่างถูกต้อง เป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการทําธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการได้ เมื่อมีการชําระอย่าง
ถูกต้องทางระบบออกหลักฐานแสดงว่าได้ชําระเงินแล้ว โดยออกเป็นอากรแสตมป์ลงบนตราสาร หรือ
เอกสารรับรองอากรแสตมป์ที่ใช้แนบเพื่อแสดงว่าได้ชําระอากรแสตมป์อย่างถูกต้องแล้ว 

4.2.2.2 ประเด็นเรื่องข้ันตอนการจัดเก็บอากร 
การชําระอากรแสตมป์ในปัจจุบันสามารถชําระได้เพียง 2 ช่องทาง คือ 

อากรแสตมป์แบบปิดทับและอากรแสตมป์แบบตัวเงิน การชําระอากรแสตมป์ไม่มีช่องทางให้ผู้เสีย
ภาษีเลือกชําระได้โดยสะดวก เนื่องจากปัญหาการติดตามจัดเก็บอากรแสตมป์ไม่อาจกระทําได้อย่างมี
สะดวกส่งผลให้ความเต็มใจในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างค่อนข้างต่ํา แม้อากรแสตมป์จะ
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สามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจําหน่ายอากรแสตมป์ของสรรพากร แต่ปัจจุบันตัวแทนจําหน่ายมีน้อย
ราย และสต็อกอากรแสตมป์ไว้ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า29  

นอกจากนี้ในทางปฏิบัติปัจจุบัน การชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินของนิติ
บุคคลต่างประเทศบางประเภท เช่น การทําตราสารการโอนหุ้น หรือสัญญากู้ยืมที่กระทําในประเทศ
หรือต่างประเทศแต่นําเอาต้นฉบับเข้ามาในประเทศไทย ไม่สามารถดําเนินการได้ ทั้งนี้เนื่องจากนิติ
บุคคลต่างประเทศไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานของรัฐขาดรายได้ในส่วนนี้30 

ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไอร์แลนด์การชําระอากรแสตมป์สามารถ
ชําระผ่านช่องทางที่หลากหลายมากกว่า โดยสามารถชําระผ่านจุดให้บริการของสรรพากร ATM หรือ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด  อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบในขั้นตอนการจัดเก็บแล้ว จะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ดังนี้ 

ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะลงทะเบียน
หรือไม่ลงทะเบียนตามแต่ความประสงค์ของผู้ใช้บริการและสามารถเลือกที่จะดําเนินการผ่านระบบ
อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือผ่านหน่วยงานที่ให้บริการของกรมสรรพากร (Service 
bureaus) ทั้งนี้เป็นเพราะแม้จะบัญญัติข้อกฎหมายเรื่องอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ควบคู่กับการ
ใช้อากรแสตมป์แบบปิดทับ แต่ประเทศสิงคโปร์ได้ยกเลิกการชําระอากรแสตมป์แบบปิดทับทั้งหมด 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องเปิดช่องให้สามารถ
ชําระผ่านหน่วยงานที่ให้บริการของกรมสรรพากร  

ในกรณีของฮ่องกง บัญญัติให้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก
ของการใช้อากรแสตมป์แบบปิดทับ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงสามารถเลือกที่จะชําระอากรแสตมป์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบปิดทับ เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้งานระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการต้อง
ลงทะเบียนกับทางกรมสรรพากรก่อน 

ในกรณีของไอร์แลนด์ ได้ยกเลิกการใช้อากรแสตมป์แบบปิดทับทั้งหมด 
โดยผู้ใช้บริการต้องดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และในกรณีของประเทศไอร์แลนด์จะมี

                                           
29 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.5. 
30 “รายงานวาระปฏิรูปและวาระพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ, วาระปฏิรูปที่ ๘ : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี,” สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2557, http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr25.pdf  
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ความแตกต่างตรงที่สามารถแบ่งการจัดเก็บออกได้เป็น 2 ระบบ ธุรกรรมเกี่ยวกับตราสาร และ
ธุรกรรมการซื้อขายและโอนหลักทรัพย์จะทําขึ้นผ่านทางระบบ ซื้อขายหุ้นอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็น
ธุรกรรมตราสารทั่วไป 

4.2.2.3 ประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงอากรแสตมป์ 
จากข้อกําหนดของกฎหมาย ตราสารใดที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์จะ

ไม่สามารถนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่าตราสารใดที่ไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์บริบูรณ์ในขณะที่ทําตราสาร แต่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ในเวลาใดก่อนศาลชั้นต้นมี
คําพิพากษาก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ (ฎ. 5715/2552) อีกทั้งค่าปรับจากการชําระอากร
แสตมป์ล่าช้าก็มิได้สูงมาก ดังนั้นจึงเป็นช่องทางทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงอากรแสตมป์ได้ เช่น เมื่อมีการ
จัดทําตราสารที่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์และคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมิได้ชําระอากร
แสตมป์ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่ภายหลังคู่สัญญามีข้อพิพาทกันในชั้นศาล จึงดําเนินการ
ชําระอากรแสตมป์ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคําพิพากษา ซึ่งส่งผลให้ตรา
สารสัญญานั้น ๆ ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีดังกล่าวได้ หากไม่มีข้อพิพาทในชั้นศาล
คู่สัญญาก็อาจไม่ได้ชําระอากรแสตมป์  

นอกจากนี้ยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาตัดสินว่าแม้ตราสารจะมิได้มีการขีด
คร่อม ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ แก้ไขโดยให้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนศาลมีคํา
พิพากษา (ฎ. 461/2488) 31 กรณีดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้สามารถลอกอากรแสตมป์ออกมาเพ่ือนํา
กลับมาใช้ใหมอี่กครั้งได้ 

นอกจากนี้เนื่องจากกฎหมายบัญญัติถึงเพียงคู่ฉบับหรือคู่ฉีกของตราสารที่
ปิดอากรแสตมป์ว่าหากไม่สามารถนําเอาต้นฉบับหรือพยานหลักฐานมาแสดงว่าได้ปิดอากรแสตมป์
บริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถถือว่าตราสารนั้น ๆ ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์แล้ว แต่มาตราดังกล่าวมิได้
กําหนดถึงสําเนาของตราสาร ดังนั้นสําเนาตราสารจึงไม่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ และไม่
จําเป็นต้องนําเอาต้นฉบับหรือหลักฐานมาแสดงว่าได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์เช่นกัน เว้นแต่ เป็นกรณี
ที่กฎหมายกําหนดว่าต้องเสียอากรแสตมป์32 อีกทั้งยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาอนุญาตให้นําสืบสําเนา
ตราสารแทนเนื่องจากต้นฉบับตราสารถูกจําเลยลักไป โดยถือว่ากรณีดังกล่าวมิใช่การรับฟังต้นฉบับ
เอกสาร หรือคู่ฉบับตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ และต้องนําเอาต้นฉบับตราสารมาสืบ (ฎ. 

                                           
31 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.69. 
32 เพ่ิงอ้าง, น.67. 
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3188/2536, ฎ. 750/2541) ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้มีหน้าที่ชําระอากรแสตมป์ใช้ในการ
หลีกเลี่ยงไม่ชําระอากรแสตมป์สามารถนําสืบสําเนาตราสารแทนต้นฉบับโดยมิต้องชําระอากรแสตมป์
รวมถึงค่าปรับสําหรับตราสารนั้นๆได้  

อากรแสตมป์แบบปิดทับในปัจจุบันทุกดวงจะพิมพ์รูปพระอุเทนธิราชดีด
พิณซึ่งเป็นเครื่องหมายประจํากรมสรรพากร ปัจจุบันจัดพิมพ์เป็น 3 ราคา คือ 1 บาท 5 บาท และ 20 
บาท  แม้อากรแสตมป์และค่าอากรแสตมป์จะมีราคาไม่สูง แต่ในปัจจุบันนอกจาก มีการหลีกเลี่ยงไม่
ชําระอากรแสตมป์แล้วยังเริ่มมีการปลอมอากรแสตมป์ด้วย (ฎ. 1139/2533)  

จากการศึกษาพบว่าในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไอร์แลนด์จะกําหนด
โทษ ค่าปรับสําหรับการหลีกเลี่ยงการไม่ชําระอากรแสตมป์ไว้สูง อีกทั้งชั้นตอนการจัดเก็บอากร
แสตมป์ก็สามารถทําได้ง่ายมีการอธิบายขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน และมีบทลงโทษที่รุนแรง จึง
ไม่ค่อยมีผู้หลีกเลี่ยงไม่ชําระอากรแสตมป์ 

 ในส่วนนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากเป็นกรณีของบริษัทท่ีจดทะเบียนไว้ทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีหลักเกณฑ์กําหนดให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศโดยจะแบ่งข้อมูล
เป็น 2 ลักษณะ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในทันที ได้แก่ สารสนเทศที่อาจมีผลกระทบอย่างสําคัญต่อ
หลักทรัพย์ของบริษัท สารสนเทศที่อาจมีความสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
สารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และหากเป็นข้อมูลที่สําคัญ ให้บริษัทจด
ทะเบียนจัดทําและนําส่งข้อมูลข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
และตามรายงานประจําปี ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะรวมถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า กิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน หรือ การปรับปรุงที่ดินอาคาร สิทธิการเช่า และอ่ืน ๆ ดังนั้นในส่วนของบริษัทจด
ทะเบียนทางสรรพากรอาจใช้วิธีตรวจสอบควบคู่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสําหรับธุรกรรม
ต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นหากสามารถเชื่อมโยงระบบของตลาดหลักทรัพย์เข้ากับระบบการ
ตรวจสอบอากรแสตมป์จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทําให้การตรวจสอบแม่นยํามาก
ขึ้น 

4.2.2.4 ประเด็นเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของอากรแสตมป์ 
เมื่อการทําธุรกรรมเป็นตราสารที่มีจํานวนเงินเกี่ยวข้องสูงและต้องเสียค่า

อากรแสตมป์จํานวนมาก หากคู่สัญญาไม่ประสงค์จะนําเรื่องไปดําเนินการทางศาลคู่สัญญาอาจเลือกที่
จะหลีกเลี่ยงไม่ชําระอากรแสตมป์จนกว่าจะนําเรื่องไปดําเนินการทางศาลอย่างที่กล่าวตอนต้น  
เนื่องจากการปิดอากรแสตมป์สามารถปิดอากรแสตมป์ย้อนหลังได้  เพียงแต่ต้องมีการชําระเงินเพ่ิม 
ดังนั้นการควบคุมเอกชนให้ปิดอากรแสตมป์ลงในตราสารต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามา
เกี่ยวข้องการควบคุมให้ชําระอากรแสตมป์จึงสามารถควบคุมได้ยาก จากลักษณะการจัดเก็บที่เป็น
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แบบประเมินตนเองและไม่มีการลงทะเบียน แม้จะเป็นวิธีการที่อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี
และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่กรมสรรพากร จึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบย้อนในภายหลังเมื่อเรื่องต้องเข้า
สู่กระบวนการทางศาลหรือได้ยื่นตราสารนั้น  ๆ แก่ เจ้าพนักงานรัฐ เช่น การทําสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างทําของ สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาค้ําประกัน แม้จะมีการ
ทําหลักฐานเป็นหนังสือ แต่หากไม่ได้นําไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถ
ทราบเรื่องว่ามีสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ผู้มีหน้าที่เสียอากรจะไม่ชําระอากร กรมสรรพากรก็มิอาจ
ทราบถึงการละเว้นเพ่ือเข้าไปตรวจสอบเพื่อประเมินค่าอากรแสตมป์ได้33 

จากการศึกษาประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไอร์แลนด์มีข้อกําหนดใน
ลักษณะเดียวกับประเทศไทยว่าหากไม่ชําระอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมาย ตรา
สารนั้น ๆจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลหรือใช้กับเจ้าพนักงานได้ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของอากรแสตมป์เป็นการตรวจสอบย้อนหลังโดยกรมสรรพากรสามารถเรียกขอตรวจสอบเอ
กกสารได้หากพบเห็นพิรุธในการยื่นชําระอากรแสตมป์ แม้จะเป็นการตรวจสอบย้อนหลัง แต่การยื่น
เอกสารผ่านระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่สามารถนํามาใช้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน  ส่งผลให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ประเทศไอร์แลนด์ที่เชื่อมโยงระบบซื้อขายหรือโอนหุ้นอิเล็กทรอนิกส์กับ
การจัดเก็บอากรแสตมป์ และกรมสรรพากรทําการตรวจสอบควบคู่กับ Property Registration 
Authority หรือฮ่องกงที่กรมสรรพากรทําการตรวจสอบควบคู่กับฝ่ายประเมินและจัดอันดับ (Rating 
and Valuation Department หรือ RVD) เพ่ือให้ทราบถึงราคาประเมินของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะตรวจสอบภายหลังเมื่อมี
การดําเนินคดีทางศาล หรือนําเอกสารไปติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะทาง
หน่วยงานไม่มีฐานข้อมูลในการทําธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังระบบต่าง ๆ ของประเทศไทย
ยังไม่เชื่อมโยง ทําให้การตรวจสอบสามารถทําได้ยากขึ้นและไม่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนหากไม่
ใช้กรณชีําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแก่เจ้าพนักงาน เช่น การจดทะเบียนโอนที่ดิน 

 

                                           
33 เจริญศักดิ์ กลั่นประชา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.87. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสาระสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ

การสื่อสารโทรคมนาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้เข้ามามีบทบาทกับการทําธุรกรรมของ
ภาคเอกชนอย่างแพร่หลาย ด้วยวัตถุประสงค์ขยายขอบเขตการการดําเนินธุรกิจและเพ่ิมปริมาณผล
ประกอบการ แนวโน้มการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเอกชนจึงมีแนบโน้มจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆ ประเทศต่าง ๆ จึงเริ่มนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับการทําธุรกรรมของภาครัฐ โดยอาจ
เป็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนผู้ใช้บริการ และเชื่อมโยง
ระบบการให้บริการของรัฐให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือส่งเสริมภาคธุรกิจและอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เสริมสร้างและพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคล่องตัว 
สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ง่าย และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ส่งเสริมธุรกิจและ
หน่วยงานของรัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มที่   

หน่วยงานราชการในประเทศไทยหลาย ๆ หน่วยงานได้นําเอาเทคโนโลยีมาเป็น
ช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน เพ่ือแจ้งข่าวสารของหน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน หรือ
บางหน่วยงานก็ใช้เป็นช่องทางติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น ประกาศของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง ประมูล ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแม้แต่การ
ยื่นเอกสารคําร้อง เป็นต้น แต่เนื่องจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะที่แตกต่างจากวิธีการทํา
ธุรกรรมแบบเอกสารอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของข้อกฎหมายของประเทศไทย จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขเนื่องด้วยเหตุที่แต่เดิม บทบัญญัติกฎหมายของไทยถูกบัญญัติไว้บนพ้ืนฐานของระบบเอกสาร
เป็นหลัก ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้ และเกิดปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ขึ้นมาเพ่ือเป็น
กฎหมายพื้นฐานรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือความชัดเจนและเป็นสากล การตรา พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของ กฎหมายแม่แบบโดย
คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations 
Commission on International Trade Law หรือ UNCITRAL) ได้แก่ กฎหมายแม่แบบว่าด้วย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Commerce 1996) และกฎหมายแม่แบบว่า
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ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Signature 2001)  โดยใช้บังคับทั้งกับ
การทําธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถกล่าวได้ว่ากฎหมายดังกล่าวบัญญัติถึงการนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
บังคับ เพ่ือรองรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการทําธุรกรรมต่าง ๆ กําหนดรับรองสถานะของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐาน ในลักษณะของกฎหมายทั่วไปให้สามารถนําไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืน ๆ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของตน อย่างไรก็ตามข้อกฎหมายเหล่านั้นมักบัญญัติในยุคของเอกสารหรือกระดาษ การนํา
บทบัญญัติของหน่วยงานมาใช้บังคับใช้โดยไม่มีการแก้ไขจึ งไม่สามารถนํามาใช้บังคับกับการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับกรณีของอากรแสตมป์ที่อยู่ในบังคับของกรมสรรพากร 
เนื่องจากประมวลรัษฎากรกําหนดรองรับเฉพาะตราสารที่เป็นรูปของกระดาษเท่านั้นมิได้บัญญัติ
รองรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับขั้นตอนการจัดเก็บ
อากรแสตมป ์ 

ในกรณีที่เป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะอยู่
ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังอยู่ในยังคับของพระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่กําหนดเรื่องมาตรฐานการวางระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้ระบบที่หน่วยงานภาครัฐ
ให้บริการเป็นไปอย่างมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น ต้องจัดทํา
ระบบยืนยันตัวบุคคลบุคคลผู้เข้าใช้บริการ ระบบสํารอง ตรวจสอบระบบอย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น 

ภาษีอากรแสตมป์เป็นเครื่องมือทางภาษีรูปแบบหนึ่งในกํากับดูแลของกรมสรรพากร 
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ให้แก่ประเทศในระยะยาว เพ่ือให้การชําระภาษีอากรของผู้มีหน้าที่
ชําระภาษีอากรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว กฎหมายจึงให้ชําระภาษีอากรไปก่อนแล้วเจ้าพนักงานจะ
ตรวจสอบแบบภายหลังที่ชําระภาษีอากรแล้ว (Post audit)  แม้จะมีข้อกําหนดให้เจ้าพนักงาน
สามารถเข้าตรวจสอบในสถานการค้าหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เรียกและยึดตราสารหรือเอกสาร และ
ออกหมายเรียกผู้ที่เก่ียวข้องและพยานหลักฐานมาไต่สวนเมื่อมีเหตุสมควร แต่อย่างไรก็ตามมาตรการ
ดังกล่าวเสมือนเป็นมาตรการตรวจสอบระบบการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างการยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎหมายมากกว่าการหวังผลในทางป้องกันและปราบปราม 

เมื่อพิจารณาถึงข้อจํากัดในทางกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับระบบอากรแสตมป์ 
พบว่าประมวลรัษฎากรยังคงไม่เปิดช่องให้มีการใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์  หรือปิดอากรแสตมป์
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ลงบนตราสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่สามารถตีความการเก็บ
เอกสารเป็นพยานหลักฐานตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 121/2545 เรื่อง การจัดทําและการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   หรือการ
ชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการปิดอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้  ดังนั้น
หากกรมสรรพากรไม่มีบัญญัติกฎหมาย ระเบียบใด หรือคําสั่งใด ๆ ขึ้นมารองรับ การใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่สามารถกระทําได้ ทั้งนี้ด้วยผลจาก
การให้คํานิยามของ “ตราสาร” “การปิดอากรแสตมป์” และ “ขีดฆ่า” และการสร้างระบบเพ่ือใช้
จัดเก็บอากรแสตมป์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
แตกต่างจากข้อมูลในรูปแบบของกระดาษ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้บังคับแทนได้ อีกทั้งหากตีความตาม
บทบัญญัติของกฎหมายโดยตรงหากเป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีปัญหาว่าเอกสาร
ดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องชําระอากรแสตมป์ แนวการใช้งานปัจจุบันแม้เอกสารนั้นอยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารนั้นๆก็ยังคงปิดอากรแสตมป์เช่นกันค่าอากรแสตมป์เช่นเดียวกัน หากแต่
ต้องทําสิ่งพิมพ์ออกในรูปแบบของกระดาษเพ่ือปิดอากรแสตมป์ หรือนําไปชําระเป็นตัวเงินตามที่
กฎหมายกําหนด หากภายหลังผู้มีหน้าที่ต้องชําระอากรแสตมป์ประสงค์เก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ ใน
รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องทําการแปลงเอกสารดังกล่าวกลับมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อีกครั้ง ซึ่งในส่วนนี้เป็นการสร้างภาระให้แก่ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ยังพบว่าบทบัญญัติเรื่องอากรแสตมป์มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จาก
การใช้ประมวลรัษฎากรซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการจัดเก็บอากรแสตมป์มีประสิทธิภาพและ
มีความชัดเจนยิ่งขึ้นได้ อาทิ  ปัญหาจากการคํานวณค่าอากรแสตมป์และการชําระอากรไม่ถูกต้องว่า
ต้องชําระอากรแสตมป์ในอัตราเท่าใด ปัญหาเรื่องขั้นตอนการจัดเก็บเนื่องจากในบางกรณีสร้างความ
ยุ่งยากให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียอากรมากเกินสมควร ปัญหาจากการหลีกเลี่ยงอากรแสตมป์ ปัญหาจากการ
ตรวจสอบความถูกต้องของอากรแสตมป์ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ปัญหาทั้งหมด
สามารถแก้ไขได้โดยการนําเอาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ 

ข้อจํากัดทางทรัพยากรในการพัฒนาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการและจัดเก็บข้อมูล และจัดทําเว็บไซต์ในการให้บริการแล้ว จาก
ศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันย่อมทําได้ไม่ยาก เนื่องจากปัจจุบันกรมสรรพากรได้นําเอาระบบ
การจัดเก็บภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ มาใช้อยู่แล้วได้แก่ระบบ RD-Filing ที่
ให้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของกรมสรรพากร และ RD Smart Tax ที่ให้บริการผ่านทางโปรแกรม
ในโทรศัพท์มือถือ เพียงเพ่ิมระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเป็นอีกหนึ่งประเภทการจัดเก็บ
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ภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บขึ้นมารองรับเท่านั้น อีกทั้งระบบการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นระบบที่มีอยู่แล้วจึงไม่เป็นการยากที่ผู้ใช้จะทําการศึกษาและทําความ
เข้าใจ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศไอร์แลนด์ กฎหมายของทั้งสามประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริม
การใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกในการทําธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้อย่างปลอดภัย สะดวก และ
รวดเร็ว  ป้องกันปัญหาที่ เกิดจากการปลอมแปลงอากรแสตมป์ กฎหมายเกี่ยวกับแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือบัญญัติบทบัญญัติ
ที่ว่าด้วยอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายว่าด้วยอากรแสตมป์แบบ เดิมโดย
บัญญัติรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในกฎหมายฉบับเดิม มิได้บัญญัติเป็น
กฎหมายฉบับใหม่ส่งผลให้สะดวกในการทําความเข้าใจ และการใช้งานกฎหมายเกี่ยวกับอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้นหา และลดขั้นตอนในการบัญญัติกฎหมายใหม่โดย
ไม่จําเป็นอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถทําความเข้าใจได้โดยง่าย เนื่องจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศไอร์แลนด์ได้ยกเลิกการใช้ระบบอากรแสตมป์แบบปิดทับทั้งหมด จึงวางมาตรการขึ้นมา
เพ่ือรองรับกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้ และการร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้กับอากรแสตมป์ทั้งประเทศ และ
กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามทั้งสามประเทศระบุว่าการ
นําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ  ผู้ให้บริการและเอกชน
ผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายของทั้งสามประเทศยังพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน
หลายประการทั้งอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานอากรแสตมป์ การอนุญาต และเพิกถอนการอนุญาตใน
การให้บริการ วิธีการให้บริการ การชําระค่าบริการ กล่าวคือภาครัฐเป็นผู้ให้บริการระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล บุคคลทุกคนสามารถใช้งานระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตลอดจนชําระค่าบริการโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างความสะดวกในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คํานิยาม การกําหนดคํานิยามอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ มีการ
กําหนดคํานิยามไว้แตกต่างกัน แต่กําหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน ความหมายของระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamping) หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมและวิธีการที่แม่นยําทาง
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อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือออกเอกสารรับรองอากรแสตมป์ โดยระบบนี้ถูกจัดทําขึ้นมาเพ่ือแทนที่หรือใช้
ควบคู่กับระบบอากรแสตมป์ทางกายภาพที่เป็นกระดาษ โดยมีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐ
กําหนดเป็นผู้ควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ให้บุคคลทั่วไปที่มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์สามารถใช้งาน
ได้ 

ลักษณะการใช้งาน กําหนดไว้ในลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ประกอบไปด้วยส่วน
ต่าง ๆ อันได้แก่ ฐานการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ และการขอคืนอากรแสตมป์ 
ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเพ่ือยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ ขั้นตอนการชําระค่า
อากรแสตมป์ ให้ผู้ใช้บริการเลือกว่าประสงค์จําชําระด้วยวิธีการทางออนไลน์หรือออฟไลน์  

ฐานการจัดเก็บอากรแสตมป์ จัดเก็บกับประเภทของตราสารที่กฎหมายระบุว่าต้อง
ชําระอากรแสตมป์ เช่น การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ การโอนหุ้น หรืออ่ืน ๆ โดยไม่คํานึงว่า
เอกสารนั้น ๆ จะกระทําลงในวัตถุใด จึงสามารถกระทําลงในเอกสารที่ เป็นวัตถุ หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

วิธีการจัดเก็บ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับทางระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อต้องการใช้บริการผู้ใช้บริการเพียงกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบอากรแสตมป์ แล้วระบบจะ
คํานวณมูลค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชําระ และค่าปรับให้ ภายหลังการชําระอากรแสตมป์ ผู้ใช้บริการ
สามารถพิมพ์ใบรับรองการชําระอากรแสตมป์มาแนบกับเอกสารได้เอง  

ในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ อากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ อันได้แก่ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่รัฐ
กําหนดให้มีหน้าที่จัดเก็บ  

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดผู้ใช้บริการสามารถขอแก้ไขหรือขอคืนอากรแสตมป์ได้ตามแต่
ที่กระบวนการที่กฎหมายระบุ โดยอาจทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่มีประโยชน์อย่างมากใน
การทําให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์ ตลอดจนก่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นการอํานวยความสะดวกอย่าง
ยิ่งในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประเทศไทยได้รับเอาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้แล้วก็ควรที่จะพัฒนาระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับไปด้วยเพ่ือให้การทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปราศจากความลักลั่นดังที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งนี้ก็เพราะหากมีทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังจะต้องใช้ระบบอากรแสตมป์แบบ
ธรรมดาซึ่งมีต้นทุนทั้งทางด้านเวลา และงบประมาณเกินความจําเป็นแล้วก็อาจไม่ตอบสนองกับระบบ
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การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง และหากสามารถเชื่อมโยงระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ จะส่งผลให้สามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
กฎหมายอากรแสตมป์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บังคับกับการค้าและการทําธุรกรรม เพ่ือ

นํารายได้มาพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจและพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะแตกต่างจากประเทศอ่ืน แต่ประเทศไทยยังคงจัดเก็บอากรแสตมป์
เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ จึงควรพิจารณาการนําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือความ
สมบูรณ์ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งทางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

ในส่วนของอุปสรรคในการนําระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในปัจจุบันก็คือ
อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และอุปสรรคจากการวางระบบ กล่าวคือกฎหมายไทยในส่วนของประมวล
รัษฎากรไม่ได้บัญญัติครอบคลุมไปถึงการใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ และยังไม่มีการวาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มารองรับการให้บริการ เมื่อพิจารณาถึงข้อจํากัดทางทรัพยากรในการพัฒนา
ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักคือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และจัดทําเว็บไซต์ในการ
ให้บริการ จากศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันย่อมจัดทําได้ไม่ยากและมีค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจาก
ระบบชําระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่มีอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการยากที่ผู้ใช้จะทําการศึกษา 
และทําความเข้าใจระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมนั่นเอง 

ในส่วนของการแก้ไขกฎหมาย สามารถแก้ไขโดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องของอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
โดยผู้เขียนได้ขอเสนอตัวอย่างในการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. เพ่ิมเติมเรื่องอากรแสตมปอิ์เล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเป็นอีกส่วนหนึ่ง หลังส่วนที่ 1 การ
เสียอากร โดยอาจกําหนดเป็นส่วนที่ 2 เรื่องอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาในส่วนของคํานิยาม 
วิธีการใช้บริการ และขั้นตอนการตรวจสอบระบบ อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนอ่ืน ๆ และใช้
ข้อกําหนดของอากรแสตมป์ธรรมดาในการใช้บังคับกับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. บัญญัติหมวดที่ว่าด้วยอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเติมเป็นอีกหมวดหนึ่ง เพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ โดยไม่อ้างอิงกฎระเบียบของการปิด
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อากรแสตมป์แบบเดิม ดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการ วิธีการใช้
บริการ วิธีการชําระค่าบริการ และข้อยกเว้นในการให้บริการระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  

3. เพ่ิมเติมบทนิยามในให้ครอบคลุมถึงระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ของรายละเอียดข้อกําหนดปลีกย่อยในทางปฏิบัติ อาจใช้เป็นการกําหนดเพ่ิมเติมในประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรลักษณะเดียวกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชําระภาษีอากร ณ 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา  หรือกําหนดเพ่ิมเติมในระเบียบกรมสรรพากรลักษณะเดียวกับ 
ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทําส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ในความเห็นของผู้เขียน ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมตามวิธีที่ 3 กล่าวคือ
แก้ไข ประมวลรัษฎากรในส่วนของคํานิยาม ให้ครอบคลุมถึงการใช้อากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ตราประกาศอธิบดีกรมสรรพากร หรือระเบียบกรมสรรพากรเพ่ือกําหนดรายละเอียดของระบบอากร
แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้เขียนมีความเห็นว่าการแก้ไขประมวลรัษฎากรทั้งฉบับจะส่งผล
กระทบต่อบทบัญญัติเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากอากรแสตมป์ด้วย ในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้ ผู้เขียน
มองว่าแม้ แม้ปัจจุบันประเทศไทยในเมืองใหญ่ ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการทําธุรกรรมต่าง ๆ มากมาย 
แต่ยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได้ ดังนั้นการยกเลิกระบบ
อากรแสตมป์แบบปิดทับหรือชําระเป็นตัวเงินทั้งหมดเพ่ือมาใช้ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ประเทศไอร์แลนด์ จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย หากแต่การนําเอาระบบอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับในลักษณะเป็นทางเลือกของผู้ทําธุรกรรม เช่นเดียวกับกรณีของภาษีเงินได้ 
หรือภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้เขียนเห็นว่ามีความเหมาะสมมากกว่า 

ในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความเคารพ ผู้เขียน
เห็นว่า แม้ไม่มีการบัญญัติมาตรา 8 ส่วนท้าย ข้อกําหนดในมาตรา 7 ซึ่งกําหนดเรื่องหลักความเท่า
เทียมกันในการทําหน้าที่ ก็สามารถใช้รองรับการปิดอากรแสตมป์อยู่แล้ว และอากรแสตมป์จัดเป็น
ภาษีที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมสรรพากร ลักษณะเดียวกับการใช้ระบบศุ ลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกลับไม่มีการบัญญัติไว้ในพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า
มาตราดังกล่าวเป็นการบัญญัติซ้ําซ้อนกับประมวลรัษฎากร และอาจสร้างความสับสนได้  

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการมีระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพียงเล็กน้อยแล้วย่อมนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงควรเร่ง
แก้ไขปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพ่ือให้รองรับระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  
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