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ตารางตราสารสำ�หรับการยืน่ แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
ลักษณะแห่งตราสาร
ตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
ทุกจำ�นวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งค่าเช่า
หรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า
1. กรณีที่มีค่าเช่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือรัฐบาล
องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เช่า
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.
หมายเหตุ
(1) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำ�หนดอายุการเช่า ให้ถือว่ามีกำ�หนด 3 ปี
(2) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำ�หนดอายุการเช่า หรือครบกำ�หนด
3 ปี ตาม (1) แล้ว ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้น
แล้วไม่ทกั ท้วง ทัง้ มิได้ท�ำ สัญญาใหม่ ให้ถอื ว่าสัญญาเช่าเดิมนัน้ ได้เริม่
ทำ�กันใหม่โดยไม่มีกำ�หนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำ�สัญญาใหม่นั้น
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำ�นา ไร่ สวน
ตราสาร 2. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
โอนใบหุน้ ใบหุน้ กู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึง่ บริษทั สมาคม
คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ เป็นผู้ออก
คิดตามราคาหุน้ ทีช่ �ำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใด
จะมากกว่า ทุกจ�ำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก
ตราสาร 3. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เช่าซื้อทรัพย์สิน
ทุกจ�ำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งราคา
ทั้งหมด
1. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เฉพาะที่เป็น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และยานพาหนะที่ มี ก ารจดทะเบี ย นตาม
กฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะ
ที่ ใช้ แ ล้ ว หรื อ 1สถาบั น การเงิ น หรื อ2ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับเป็นผู้ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการท�ำนา ไร่ สวน

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ผู้ให้เช่า

ผู้ให้เช่า

แบบ อ.ส.4

ผู้โอน

ผู้โอน

แบบ อ.ส.4

1 บาท

1 บาท

1 บาท

นิติบุคคล หรือ
นิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงิน หรือ สถาบันการเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชือ่ ส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ำกับ
ภายใต้การก�ำกับ
ผู้ให้เช่า

ผู้ให้เช่า

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4
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ตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
จ้างทำ�ของ
ทุกจำ�นวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้าง
ที่กำ�หนดไว้
1. กรณีที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือรัฐบาล
องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.
หมายเหตุ
(1) ถ้าในเวลากระทำ�สัญญาจ้างทำ�ของไม่ทราบจำ�นวนสินจ้างว่า
เป็ น ราคาเท่ า ใดให้ ป ระมาณจำ � นวนสิ น จ้ า งตามสมควร
แล้วเสียอากรตามจำ�นวนสินจ้างที่ประมาณนั้น
(2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรทีเ่ สียไว้เดิมยังไม่ครบ
ให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำ�นวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันที
ที่มีการรับเงิน
(3) เมื่อการรับจ้างทำ�ของได้สิ้นสุดลงแล้ว และปรากฏว่าได้เสีย
อากรเกินไป ให้ขอคืนตามมาตรา 122 ได้
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
สัญญาทีท่ �ำ ขึน้ นอกประเทศไทยและการปฏิบตั ติ ามข้อสัญญานัน้
มิได้ทำ�ในประเทศไทย
ตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
ทุกจ�ำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินให้กยู้ มื
หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี เมื่อค�ำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท
ให้เสีย 10,000 บาท
1. กรณี ที่ 1 สถาบั น การเงิ น หรื อ 2 ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ
ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ก ารก�ำกั บ เป็ น ผู ้ ใ ห้ กู ้ หรื อ ตกลงให้ เ บิ ก เงิ น
เกินบัญชีจากธนาคาร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2.กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์ หรือสหกรณ์กู้ยืมจาก
สหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตราสาร 6. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กรมธรรม์ประกันภัย
(ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แห่งเบี้ยประกันภัย
(ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต
ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจ�ำนวนเงิน
ที่เอาประกันภัย เมื่อค�ำนวณแล้วถ้าเกิน 20 บาท ให้เสีย 20 บาท
(ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ
ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจ�ำนวนเงิน
ที่เอาประกันภัย

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

แบบ อ.ส.4

1 บาท

1 บาท

สถาบันการเงิน หรือ สถาบันการเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชือ่ ส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ำกับ
ภายใต้การก�ำกับ

แบบ อ.ส.4ข

ผู้ให้กู้

ผู้ให้กู้

แบบ อ.ส.4

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

แบบ อ.ส.4ข

1 บาท
1 บาท
1 บาท
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ค่าอากร
แสตมป์

(ง) กรมธรรม์เงินปี
ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งต้นทุนเงินปีนน้ั
หรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุน ให้คดิ ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท
แห่ง 33 1/3 เท่าของรายได้ประจำ�ปี
1 บาท
(จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำ�ไปให้ผู้อื่นประกัน
อีกต่อหนึ่ง
1 บาท
(ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม
กึ่งอัตรา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) ซึง่ เรียกเก็บ
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)
สำ�หรับ
กรมธรรม์เดิม
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยชัว่ คราว ซึง่ รับรองจะออก
กรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่น
นอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์
เสียก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำ�หรับประกันภัยตัวจริง
ตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบมอบอำ�นาจ
คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำ�ในรูปลักษณะตราสารสัญญา
รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ
(ก) มอบอำ�นาจให้บคุ คลคนเดียวหรือหลายคน กระทำ�การครัง้ เดียว 10 บาท
(ข) มอบอำ�นาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำ�การ
มากกว่าครั้งเดียว
30 บาท
(ค) มอบอำ�นาจให้กระทำ�การมากกว่าครัง้ เดียว โดยให้บคุ คลหลายคน
ต่างคนต่างกระทำ�กิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลทีร่ บั มอบคนละ 30 บาท
หมายเหตุ
ถ้าผูม้ อบอำ�นาจมีหลายคน แต่มไิ ด้เป็นผูม้ อี �ำ นาจร่วมกันแล้วมอบอำ�นาจ
ในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา 108
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำ�นาจซึ่งทนายความให้แก่
เสมียนของตน เพื่อเป็นตัวแทนดำ�เนินคดีในศาล
(2) ใบมอบอำ�นาจให้โอน หรือให้กระทำ�การใดๆ เกี่ยวด้วยสัตว์
พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(3) ใบมอบอำ�นาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน
(4) ใบมอบอำ � นาจซึ่ ง สหกรณ์ เ ป็ น ผู้ ม อบ และใบมอบอำ � นาจ
ตัง้ สหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รบั สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ตราสาร 8. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบมอบฉันทะสำ�หรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
(ก) มอบฉันทะสำ�หรับการประชุมครั้งเดียว
(ข) มอบฉันทะสำ�หรับการประชุมมากกว่าครั้งเดียว
ตราสาร 9.(1) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำ�นองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน
1. กรณีทธี่ นาคารประกอบกิจการในราชอาณาจักร หรือธนาคาร
ประกอบกิจการนอกราชอาณาจักร เป็นผู้สั่งจ่าย ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1. ฉบับละ

20 บาท
100 บาท

3 บาท
3 บาท

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ผู้รับประกันภัย

แบบ อ.ส.4ข

ผู้มอบอำ�นาจ

ผู้มอบอำ�นาจ

แบบ อ.ส.4

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

แบบ อ.ส.4

ผู้รับประกันภัย

ธนาคารผู้สั่งจ่าย
ธนาคารผู้สั่งจ่าย
หรือผู้ทรงคนแรกใน หรือผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ผู้สั่งจ่าย
ผู้สั่งจ่าย

แบบ อ.ส.4ก
แบบ อ.ส.4
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ตราสาร 9.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือตราสารท�ำนองเดียวกับทีใ่ ช้อย่างตัว๋ สัญญาใช้เงิน
1. กรณีทบี่ ริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
เป็นผู้ออกตั๋ว ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 33)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1. ฉบับละ
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ถ้าตัว๋ ออกเป็นส�ำรับและฉบับแรกในส�ำรับนัน้ ปิดแสตมป์บริบรู ณ์แล้ว
ฉบับอื่นๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้นๆ ไว้ว่า “ได้เสีย
อากรแล้ว”
ตราสาร 10. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
บิลออฟเลดิง
หมายเหตุ
ถ้าออกเป็นส�ำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ
ตราสาร 11.(1) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม
คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ
1. กรณีใบหุน้ หรือใบหุน้ กูท้ ี่ 4ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุน้
ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 32)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1. ฉบับละ
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์
ตราสาร 11.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
ทุกจ�ำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท
ตราสาร 12. แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
เช็ค หรือหนังสือค�ำสัง่ ใดๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค
เช็คที่ออกในประเทศไทยหรือที่ออกในต่างประเทศ ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)
ตราสาร 13. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับฝากเงินประเภทประจ�ำของธนาคาร โดยมีดอกเบีย้ ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)
ตราสาร 14. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เลตเตอร์ออฟเครดิต
(ก) ออกในประเทศไทย
- เงินต�่ำว่า 10,000 บาท
- เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
(ข) ออกในต่างประเทศ และให้ชำ�ระเงินในประเทศไทย คราวละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)

ค่าอากร
แสตมป์

3 บาท
3 บาท

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ผู้ออกตั๋ว
ผู้ออกตั๋ว

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

แบบ อ.ส.4ก
แบบ อ.ส.4

2 บาท

ผู้กระทำ�ตราสาร

ผู้กระทำ�ตราสาร

แบบ อ.ส.4

5 บาท

ตลาดหลักทรัพย์

แบบ อ.ส.4ก

5 บาท

ผู้ทรงตราสารชำ�ระ
อากรเป็นตัวเงินไว้ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

แบบ อ.ส.4

1 บาท

ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

แบบ อ.ส.4

3 บาท

ผู้สั่งจ่าย หรือผู้ทรง
คนแรกชำ�ระอากรเป็น
ตัวเงินไว้ตอ่ ธนาคาร

ธนาคาร

แบบ อ.ส.4ก

5 บาท

ธนาคารผู้รับฝาก

ธนาคารผู้รับฝาก

แบบ อ.ส.4ก

20 บาท
30 บาท
20 บาท

ธนาคารผู้ออก
ตราสาร
ธนาคารที่เป็น
ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ธนาคารผู้ออก
ตราสาร
ธนาคารที่เป็น
ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

แบบ อ.ส.4ข
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ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

3 บาท
3 บาท

ธนาคารทีเ่ ป็นผูอ้ อก
เช็ค หรือเป็นผูท้ รงคน
แรกในประเทศไทย
หรือผูร้ บั โอน

ธนาคาร

แบบ อ.ส.4ก

1 บาท

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4ข

1 บาท

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4

หมายเหตุ
ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำ�ระ
เงินในต่างประเทศ ต้องทำ�สำ�เนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการ
เสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เฉพาะในฉบับสำ�เนาดังกล่าวนั้น
ตราสาร 15. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เช็คสำ�หรับผู้เดินทาง
1. ออกในประเทศไทย ฉบับละ
2. ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำ�ระในประเทศไทย ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)
ตราสาร 16. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับของ ซึง่ ออกให้เนือ่ งในกิจการรับขนส่งสินค้าโดยทางน้ำ� ทางบก
และทางอากาศ
คือ ตราสารซึง่ ลงลายมือชือ่ พนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะ
รับขนส่ง ซึง่ ออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนัน้ เมือ่ ไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง
1. กรณีที่กิจการรับขนส่งทางอากาศที่กระทำ�โดยผู้ประกอบ
การที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ฉบับละ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1. ฉบับละ
หมายเหตุ
ถ้าออกเป็นสำ�รับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ
ตราสาร 17. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ค้ำ�ประกัน
(ก) สำ�หรับกรณีที่มิได้จำ�กัดจำ�นวนเงินไว้
(ข) สำ�หรับจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท
(ค) สำ�หรับจำ�นวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
(ง) สำ�หรับจำ�นวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป
1. กรณีบริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรือ
ธนาคาร เป็นคูส่ ญั ญา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(ก) ค�้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืม
เพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม
(ข) ค�้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม
ตราสาร 18. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
จ�ำน�ำ
จ�ำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท
ถ้าการจ�ำน�ำมิได้จ�ำกัดจ�ำนวนหนี้ไว้

10 บาท
1 บาท
5 บาท
10 บาท

1 บาท
1 บาท

ผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระ บริษทั เงินทุน บริษทั
อากรเป็นตัวเงินไว้ต่อ หลักทรัพย์ บริษทั
บริษทั เงินทุน บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ หรือ
หลักทรัพย์ บริษทั
ธนาคาร
เครดิตฟองซิเอร์ หรือ
ธนาคาร
ผู้ค้ำ�ประกัน
ผูค้ ้ำ�ประกัน

ผู้รับจำ�นำ�

ผู้รับจำ�นำ�

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4

แบบ อ.ส.4
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ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(ก) ตั๋วจ�ำน�ำของโรงจ�ำน�ำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
(ข) จ�ำน�ำอันเกีย่ วกับกูย้ มื ซึง่ ได้ปดิ แสตมป์บริบรู ณ์แล้วตามลักษณะ
แห่งตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตราสาร 19. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับของคลังสินค้า
ตราสาร 20. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ค�ำสั่งให้ส่งมอบของ
คือ ตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคล
ผู้นั้นตราชื่อไว้ หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือ
เมืองท่า หรือคลังสินค้าซึง่ รับเก็บ หรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่า
หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อหรือ
มีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏ
ในตราสารนั้น
ตราสาร 21. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวแทน
(ก) มอบอำ�นาจเฉพาะการ
(ข) มอบอำ�นาจทั่วไป
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ
ตราสาร 22. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
คำ�ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำ�นวนเงินหรือราคา ทุกจำ�นวนเงิน
1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
(ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำ�นวนเงินหรือราคา
หมายเหตุ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 กำ�หนดให้ยกเว้นอากร
แสตมป์แก่อนุญาโตตุลาการ
ตราสาร 23. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
คือ ตราสารซึง่ มีขอ้ ความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา
และผู้กระทำ�ตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ
(ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท
(ข) ถ้าเกิน 5 บาท
หมายเหตุ
การเสียอากรแสตมป์ส�ำ หรับคูฉ่ บับหรือคูฉ่ กี แห่งตราสาร ให้ปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับต้นฉบับแห่งตราสาร
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์
ตราสาร 27. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

1 บาท

นายคลังสินค้า

นายคลังสินค้า

แบบ อ.ส.4

1 บาท

ผู้ออกคำ�สั่ง

ผู้ออกคำ�สั่ง

แบบ อ.ส.4

10 บาท
30 บาท

ตัวการ

ตัวการ

แบบ อ.ส.4

1 บาท
10 บาท

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ

แบบ อ.ส.4

1 บาท
5 บาท

(1) ถ้าไม่มีบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา
คนที่เสียอากรสำ�หรับ
ต้นฉบับเป็นผู้เสีย
(2) ถ้ามีบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้น
ต้องเป็นผู้เสียอากร

100 บาท

ผู้เป็นหุ้นส่วน

(1) ถ้าไม่มีบุคคลอีก แบบ อ.ส.4 หรือ
ฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา แบบ อ.ส.4ข แล้ว
คนที่เสียอากรสำ�หรับ
แต่กรณี
ต้นฉบับเป็นผู้เสีย
(2) ถ้ามีบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้น
ต้องเป็นผู้เสียอากร
ผู้เป็นหุ้นส่วน

แบบ อ.ส.4

7
ลักษณะแห่งตราสาร
ตราสาร 28.(ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับสำ�หรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์
ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
ถ้าใบรับมีจำ�นวนเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปทุก 200 บาท หรือ
เศษของ 200 บาท
1. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขาย และผู้ให้เช่าซื้อยานพาหนะนั้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ใช้แล้ว
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ใบรับสำ�หรับจำ�นวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตราสาร 28.(ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับสำ�หรับการขายเรือกำ�ปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป
เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
ถ้าใบรับมีจำ�นวนเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปทุก 200 บาท หรือ
เศษของ 200 บาท
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
กำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ใบรั บ สำ � หรั บ จำ � นวนเงิ น ที่ ผู้ รั บ ต้ อ งเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าอากร
แสตมป์

1 บาท

1 บาท

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

นิติบุคคล
ผู้ออกใบรับ

นิติบุคคล
ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4ข

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4

1 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย และธนาคาร
2 “ผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน
3 “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารหรือสาขาของธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการธนาคารนั้น ๆ
4 “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 กรณีเช็คสำ�หรับผู้เดินทาง ธนาคารให้หมายความรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งได้ดำ�เนินการ
ออกเช็คเดินทางระหว่างประเทศในประเทศไทยด้วย

หมายเหตุ
1. กรณีที่กฎหมายกำ�หนดให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ให้ผู้ที่ต้องเสียอากรหรือผู้รับชำ�ระอากรยื่นแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินตาม
แบบ อ.ส.4 แบบ อ.ส.4ก หรือ แบบ อ.ส.4ข แล้วแต่กรณี
2. กรณี ที่ ไ ม่ เข้ า เงื่ อ นไขตาม 1. ผู้ ที่ ต้ อ งเสี ย อากร ผู้ ท รงตราสาร หรื อ ผู้ ถื อ เอาประโยชน์ จะเสี ย อากรแสตมป์ โ ดยวิ ธี ปิ ด แสตมป์ ห รื อ
ชำ�ระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากรโดยยื่นแบบ อ.ส.4 ก็ได้

