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วิธกี รอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

อ.ส.4ก

ท่านสามารถใช้แบบ อ.ส.4ก ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

ผู้ที่ต้องเสียอากร ลักษณะแห่งตราสาร และผู้มีหน้าที่ยื่นแบบขอเสียอากร

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

การแสดงรายการในแบบ อ.ส.4ก
ให้กรอกรายการทีเ่ กีย่ วข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และ
ให้กรอกจำ�นวนรายการตราสารที่ขอชำ�ระอากรแสตมป์เป็น
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
ตัวเงิน ในช่องจำ�นวนตราสารทีผ่ ขู้ อต้องชำ�ระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
กรณีผขู้ อเสียอากรเป็นชาวต่างประเทศทีม่ ชี อื่ และชือ่ สกุลเป็นภาษา
(ฉบับ) กรณีผู้ยื่นแบบเป็นผู้ที่ต้องเสียอากร หรือในช่องจำ�นวนตราสาร
อังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ที่ผู้ขอได้รับชำ�ระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (ฉบับ) กรณีผู้ยื่นแบบเป็น
		 ให้กรอกชือ่ เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร สาขา ทีอ่ ยู่ รหัสไปรษณีย์
ผู้ที่รับชำ�ระเงินค่าอากรจากผู้ที่ต้องเสียอากร และกรอกจำ�นวนเงิน
ของผู้ยื่นแบบ อ.ส.4ก
ค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำ�ระ
ให้กรอกงวดที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
ให้ลงลายมือชื่อ ตำ�แหน่ง วันที่ และประทับตรานิติบุคคล
ให้กรอกสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาทีไ่ ด้ขอยืน่ ชำ�ระค่าอากร
(ถ้ามี)
แสตมป์เป็นตัวเงิน
ตัวอย่าง ธนาคาร ก. ยื่นแบบ อ.ส.4ก ส�ำหรับเช็คที่ออกในประเทศไทยตามลักษณะแห่งตราสาร 12. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ�ำนวนตราสาร
100 ฉบับ (ผู้ออกเช็คได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ จ�ำนวน 10 ฉบับ) จ�ำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ที่ขอช�ำระ 270 บาท และส�ำหรับใบรับฝาก
เงินประเภทประจ�ำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย ตามลักษณะแห่งตราสาร 13. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ�ำนวนตราสาร 10 ฉบับ จ�ำนวนเงิน
ค่าอากรแสตมป์ที่ขอช�ำระ 50 บาท

กำ�หนดเวลาการยืน่ แบบ
ให้ผู้ท่ีต้องเสียอากรหรือผู้ท่ีรับชำ�ระเงินค่าอากรจากผู้ท่ีต้องเสียอากร
ยืน่ แบบ อ.ส.4ก ขอชำ�ระค่าอากรแสตมป์ เดือนละ 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ค่าอากรทีต่ อ้ งชำ�ระหรือได้รบั เป็นตัวเงินตัง้ แต่วนั ที่ 1
ถึงวันที่ 15 ของเดือน ให้น�ำ ไปยืน่ ชำ�ระภายในวันที่ 22 ของเดือนเดียวกัน
งวดที่ 2 ค่าอากรทีต่ อ้ งชำ�ระหรือได้รบั เป็นตัวเงินตัง้ แต่วนั ที่ 16
ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้น�ำ ไปยืน่ ชำ�ระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระอากร
สถานทีย่ น่ื แบบ
		 ให้ผู้ที่ต้องเสียอากรหรือผู้ที่รับชำ�ระเงินค่าอากรจากผู้ที่
ต้ อ งเสี ย อากรยื่ น แบบ อ.ส.4ก ขอชำ � ระเงิ น ค่ า อากร ณ
สำ � นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตท้ อ งที่ ที่ ธ นาคาร
ตั้ ง อยู่ หรื อ สำ � นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตท้ อ งที่
ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตั้ ง อยู่ แล้ ว แต่ ก รณี ยกเว้ น ตั๋ ว สั ญ ญาใช้
เงิ น หรื อ ตราสารทำ � นองเดี ย วกั บ ที่ ใช้ อ ย่ า งตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น

ตามลักษณะแห่งตราสาร 9.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ให้ผู้
ทีต่ อ้ งเสียอากรยืน่ แบบ อ.ส.4ก ขอชำ�ระเงินค่าอากร ณ สำ�นักงาน
สรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตท้องทีท่ สี่ �ำ นักงานตัง้ อยู่ หรือสำ�นักงาน
สรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตท้องทีท่ ม่ี กี ารกระทำ�ตราสารทีต่ อ้ งเสีย
อากรนั้น หรือสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่อื่น
การชำ�ระอากร
1. ชำ�ระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรเครดิตเท่านั้น
เป็นผู้ชำ�ระค่าธรรมเนียม) ผู้ที่ต้องเสียอากรหรือผู้ที่รับชำ�ระเงินค่า
อากรจากผู้ ที่ ต้ อ งเสี ย อากรสามารถชำ�ระอากรได้ ณ สำ�นักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ทุกสาขา ยกเว้น					
			 (1) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดอุทยั ธานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
			 (2) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดตราด ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด
			 (3) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ และส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาไทรโยค
			 (4) ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
			 (5) ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
			 (6) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
			 (7) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสกลนคร
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
			 (8) ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตจั ง หวั ด ปั ต ตานี
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาทุ่งยางแดง ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น ส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน
และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ
			 (9) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนราธิวาส
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 ต้องเป็นบัตรระบุชอื่ ผูท้ ตี่ อ้ งเสียอากรหรือผูท้ รี่ บั ช�ำระ
เงินค่าอากรจากผู้ที่ต้องเสียอากร
			 2.2 ห้ า มใช้ บั ต รภาษี ที่ มี จ�ำนวนเงิ น สู ง กว่ า จ�ำนวนอากร
ที่ต้องช�ำระ เว้นแต่ผู้ที่ต้องเสียอากรหรือผู้ท่ีรับช�ำระเงินค่าอากร
จากผูท้ ตี่ อ้ งเสียอากร (ผูม้ ชี อื่ ในบัตรภาษี) ยอมสละสิทธิ์ ในจ�ำนวนเงิน
ส่วนทีเ่ กินนัน้ โดยผูท้ ตี่ อ้ งเสียอากรหรือผูท้ รี่ บั ช�ำระเงินค่าอากรจาก
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ผู้ที่ต้องเสียอากรได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในแบบ
ขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
		 3. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ตามทีก่ รมสรรพากรก�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) หากตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เมื่อผู้ที่ต้องเสียอากร
ชำ�ระเงินค่าอากรเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันต้องปิดแสตมป์
บริบูรณ์ ให้เสียเงินเพิ่มอากรจำ�นวน 2 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย
หรือเป็นเงิน 4 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
		 (1.2) หากตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เมื่อผู้ที่ต้องเสียอากร
ชำ�ระเงินค่าอากรเกิน 90 วันนับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ให้เสีย
เงินเพิม่ อากรจำ�นวน 5 เท่าของเงินอากรทีต่ อ้ งเสีย หรือเป็นเงิน 10 บาท
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(2) กรณีผู้ที่ต้องเสียอากรยื่นขอชำ�ระค่าอากรเกินกำ�หนดเวลาที่
กฎหมายกำ � หนดเนื่ อ งจากการตรวจสอบของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม
			 (2.1) หากตราสารมิได้ปดิ แสตมป์เลย พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี �ำนาจ
เรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเป็นจ�ำนวน 6 เท่าของ
เงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
				 (2.2) หากตราสารปิดแสตมป์นอ้ ยกว่าอากรทีต่ อ้ งเสีย พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเป็น
จ�ำนวน 6 เท่าของเงินอากรที่ขาด หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใด
จะมากกว่า
(2.3) กรณีอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อากร เป็นจ�ำนวน 1 เท่า ของเงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน 25 บาท
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
กรณี ที่ ผู้ รั บ ชำ � ระค่ า อากรจากผู้ ที่ ต้ อ งเสี ย อากรฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศสรรพากร
โทร. 1161

