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วิธกี รอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
ท่านสามารถใช้แบบ อ.ส.4 ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

อ.ส.4

ผู้ที่ต้องเสียอากร ลักษณะแห่งตราสาร และผู้มีหน้าที่ยื่นแบบขอเสียอากร

ท่านสามารถศึกษาลักษณะแห่งตราสาร สำ�หรับการยืน่ แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินด้วยแบบ อ.ส.4 จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
Download > แบบแสดงรายการภาษี แบบคำ�ร้อง/คำ�ขอต่างๆ > แบบแสดงรายการภาษี > อากรแสตมป์ > ตารางตราสารสำ�หรับการยืน่ แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

การแสดงรายการในแบบ อ.ส.4
ให้กรอกรายการทีเ่ กีย่ วข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และ
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
กรณีผขู้ อเสียอากรเป็นชาวต่างประเทศทีม่ ชี อื่ และชือ่ สกุลเป็นภาษา
อังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
		 ให้กรอกสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา และวัน เดือน ปี ทีย่ นื่ แบบ
ให้กรอกชื่อ เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร สาขา ที่อยู่ รหัส
ไปรษณีย์ของผู้เสียอากร
ให้กรอกชื่อ เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร สาขา ที่อยู่ รหัส
ไปรษณีย์ของคู่สัญญา (ถ้ามี) หรือกรณีที่มีคู่สัญญามากกว่า 1 ราย
ให้กรอกรายการเพิ่มเติม โดยใช้กระดาษต่อ
		 ให้ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับสัญญาจ้างทำ�ของ สัญญาเช่า หรือ
อื่นๆ (พร้อมระบุลักษณะตราสาร) โดยใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง
“ ” หน้าข้อความนั้น

นายอากร (ผู้เช่า) ยื่นแบบ อ.ส.4 ส�ำหรับคู่ฉบับสัญญาเช่า
ที่ ดิ น ตามลั ก ษณะแห่ ง ตราสาร 23. แห่ ง บั ญ ชี อั ต ราอากรแสตมป์
(กรณีต้นฉบับได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว)

ให้กรอกเลขที่สัญญา ลงวันที่ (ถ้ามี)
ให้กรอกวัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด
สัญญา
		 ให้กรอกวันที่ได้รับตราสาร กรณีสัญญาท�ำขึ้นในต่างประเทศ
และเสียอากรแสตมป์เมื่อพ้นก�ำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ตราสาร
		 กรณีเป็นสัญญาฉบับเพิม่ เติม ให้กรอกรายละเอียดของสัญญาเดิม
โดยระบุเลขทีส่ ญั ญาเดิม ลงวันที่ มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
วันทีช่ �ำระค่าอากรแสตมป์ เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน เลขทีใ่ บสลักหลังตราสาร
อ.ส.5
		 ให้กรอกล�ำดับที่ ข้อของลักษณะแห่งตราสาร ลักษณะตราสาร
จ�ำนวนตราสาร (ฉบับ) มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวมจ�ำนวนตราสาร รวมมูลค่าของตราสาร
ตัวอย่างที่ 1 นายแสตมป์ (ผู้ให้เช่า) ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับนายอากร
(ผู้เช่า) มูลค่า 1,000,000 บาท
นายแสตมป์ (ผู้ให้เช่า) ยื่นแบบ อ.ส.4 ส�ำหรับต้นฉบับสัญญาเช่า
ที่ดินตามลักษณะแห่งตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

ตัวอย่างที่ 2 ตามตัวอย่างที่ 1 กรณีสัญญาก�ำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ช�ำระอากรแต่เพียงฝ่ายเดียว

		 ให้ระบุว่าได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำ�การสลักหลัง หรือไม่ได้
ยืน่ ตราสารเพือ่ ให้ท�ำ การสลักหลัง (พร้อมระบุเหตุผล) โดยใส่เครือ่ งหมาย
“ ” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความนั้น

		 ให้ลงลายมือชื่อ ตำ�แหน่งของผู้เสียอากร และประทับตรา
นิติบุคคล (ถ้ามี)

กำ�หนดเวลาการยืน่ แบบ
1. ตราสารเช่าทีด่ นิ โรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างอย่างอืน่ หรือแพ ตามลักษณะ
แห่ ง ตราสาร 1. แห่ ง บั ญ ชี อั ต ราอากรแสตมป์ ที่มีค่าเช่าตั้งแต่
1,000,000บาทขึน้ ไป หรือรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็นผูเ้ ช่า ให้ผใู้ ห้เช่าช�ำระอากรเป็นตัวเงิน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยน�ำตราสารมาสลักหลัง
ก่อนกระท�ำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันกระท�ำตราสารนัน้
2. ตราสารจ้างท�ำของ ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. แห่งบัญชีอตั รา
อากรแสตมป์ ทีม่ สี นิ จ้างตัง้ แต่ 1,000,000 บาทขึน้ ไป หรือรัฐบาล องค์การ
ของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิน่
เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างช�ำระ
อากรเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยน�ำตราสาร
มาสลักหลังก่อนกระท�ำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจาก
วันกระท�ำตราสารนัน้
3. ตราสารใบรับส�ำหรับการขายเรือก�ำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่
หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
ตามลักษณะแห่งตราสาร 28. (ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ให้ผอู้ อกใบรับช�ำระอากรเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ากรแสตมป์
โดยต้องน�ำมาสลักหลังก่อนกระท�ำตราสาร หรือภายใน 15 วัน
นับแต่วันถัดจากวันกระท�ำตราสารนั้น
4. ตราสารนอกเหนือจาก 1. 2. และ 3. ให้ยื่นก่อนกระท�ำ หรือ
ในทันทีที่ท�ำตราสาร

สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระอากร

สถานทีย่ นื่ แบบ
การยื่ น แบบ อ.ส.4 ให้ ยื่ น ณ ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขา
แห่งใดแห่งหนึง่ หรือ ณ สถานทีอ่ นื่ ใดตามทีอ่ ธิบดีก�ำหนด
การช�ำระอากร
1. ช�ำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรเครดิตเท่านั้น
เป็นผูช้ �ำระค่าธรรมเนียม) ผูเ้ สียอากรสามารถช�ำระอากรได้ ณ ส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ทุกสาขา ยกเว้น				
(1) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
		 (2) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดตราด ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด
		 (3) ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาไทรโยค
		 (4) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
		 (5) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
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ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
(6) ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
		 (7) ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตจั ง หวั ด สกลนคร
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
		 (8) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปัตตานี ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาปะนาเระ ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
ทุ่งยางแดง ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น ส�ำนักงานสรรพากร
พื้ น ที่ ส าขากะพ้ อ ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาแม่ ล าน
และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ
		 (9) ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตจั ง หวั ด นราธิ ว าส
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ และส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาเจาะไอร้อง
		 (10) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาธารโต และส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขากาบัง
2. ช�ำระเป็นบัตรภาษี
		 การช�ำระด้วยบัตรภาษีมีเงื่อนไขดังนี้
		 2.1 ต้องเป็นบัตรระบุชื่อผู้เสียอากร
		 2.2 ห้ามใช้บตั รภาษีทมี่ จี �ำนวนเงินสูงกว่าจ�ำนวนอากรทีต่ อ้ งช�ำระ
เว้นแต่ผู้เสียอากร (ผู้มีชื่อในบัตรภาษี) ยอมสละสิทธิ์ ในจ�ำนวนเงิน
ส่วนที่เกินนั้น โดยผู้เสียอากรได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ในแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
3. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามที่กรมสรรพากรก�ำหนดต่อไป

คำ�เตือน
กรณีทผ่ี มู้ หี น้าทีเ่ สียอากรเพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากร หรือฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และต้องเสีย
เงินเพิม่ อากรตามกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีผู้ที่ต้องเสียอากรยื่นขอชำ�ระค่าอากรเกินกำ�หนดเวลาที่
กฎหมายกำ�หนด
		 (1.1) หากตราสารมิได้ปดิ แสตมป์บริบรู ณ์ เมือ่ ผูท้ ต่ี อ้ งเสียอากรชำ�ระ
เงินค่าอากรเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ต้องปิดแสตมป์บริบรู ณ์
ให้เสียเงินเพิ่มอากรจำ�นวน 2 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน
4 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
		 (1.2) หากตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เมื่อผู้ที่ต้องเสียอากร
ชำ�ระเงินค่าอากรเกิน 90 วันนับแต่วนั ต้องปิดแสตมป์บริบรู ณ์ ให้เสียเงินเพิม่
อากรจำ�นวน 5 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน 10 บาท
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(2) กรณีผู้ที่ต้องเสียอากรยื่นขอชำ�ระค่าอากรเกินกำ�หนดเวลาที่
กฎหมายกำ � หนดเนื่ อ งจากการตรวจสอบของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม
			 (2.1) หากตราสารมิได้ปิดแสตมป์เลย พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ�ำนาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิม่ อากรอีกเป็นจ�ำนวน 6 เท่า

ของเงินอากรทีต่ อ้ งเสีย หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
				 (2.2) หากตราสารปิดแสตมป์นอ้ ยกว่าอากรทีต่ อ้ งเสีย พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเป็น
จ�ำนวน 6 เท่าของเงินอากรทีข่ าด หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใด
จะมากกว่า
(2.3) กรณีอนื่ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี �ำนาจเรียกเก็บเงินเพิม่ อากร
เป็นจ�ำนวน 1 เท่า ของเงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน 25 บาท
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศสรรพากร
โทร. 1161
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