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ตารางตราสารสำาหรับการย่ืนแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ
ขอเสียอากร

แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
   ทุกจำ�นวนเงิน 1,000 บ�ท หรือเศษของ 1,000 บ�ท แห่งค่�เช่�  
หรือเงินกินเปล่� หรือทั้งสองอย่�งรวมกันตลอดอ�ยุก�รเช่� 
  1. กรณีที่มีค่�เช่�ตั้งแต่ 1,000,000 บ�ทขึ้นไป หรือรัฐบ�ล 
องคก์�รของรฐับ�ล เทศบ�ล สขุ�ภบิ�ล หรือองค์ก�รบริห�รร�ชก�ร
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เช่� 
    (ประก�ศอธบิดกีรมสรรพ�กร เกีย่วกบัอ�กรแสตมป ์(ฉบับที ่37) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ 
   2. กรณีไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1.
หมายเหตุ
   (1) ถ้�สัญญ�เช่�มิได้กำ�หนดอ�ยุก�รเช่� ให้ถือว่�มีกำ�หนด 3 ปี
    (2) ถ�้สญัญ�เช�่ฉบบัใดครบกำ�หนดอ�ยกุ�รเช�่ หรอืครบกำ�หนด 
3 ปี ต�ม (1) แล้ว ผู้เช่�ยังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่�รู้คว�มนั้น
แลว้ไมท่กัทว้ง ทัง้มิได้ทำ�สญัญ�ใหม ่ใหถ้อืว�่สญัญ�เช�่เดมินัน้ไดเ้ริม่
ทำ�กันใหม่โดยไม่มีกำ�หนดอ�ยุก�รเช่� และต้องเสียอ�กรภ�ยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ถือว่�เริ่มทำ�สัญญ�ใหม่นั้น
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   เช่�ทรัพย์สินใช้ในก�รทำ�น� ไร่ สวน

1 บ�ท

ผู้ให้เช่� ผู้ให้เช่� แบบ อ.ส.4

ตราสาร 2. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
โอนใบหุน้ ใบหุ้นกู ้พนัธบตัร และใบรบัรองหนี ้ซึง่บรษิทั สมาคม 
คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ เป็นผู้ออก
   คดิต�มร�ค�หุน้ทีช่ำ�ระแล้วหรอืต�มร�ค�ในตร�ส�ร แล้วแต่อย่�งใด
จะม�กกว่� ทุกจำ�นวนเงิน 1,000 บ�ท หรือเศษของ 1,000 บ�ท 
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   ก. โอนพันธบัตรของรัฐบ�ลไทย 
  ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธน�ค�ร
เพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตรเป็นผู้ออก

1 บ�ท ผู้โอน ผู้โอน แบบ อ.ส.4

ตราสาร 3. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เช่าซื้อทรัพย์สิน
   ทุกจำ�นวนเงิน 1,000 บ�ท หรือเศษของ 1,000 บ�ท แห่งร�ค�
ทั้งหมด
 1. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู ้ให้เช่�ซื้อทรัพย์สิน เฉพ�ะท่ีเป็น
อสังห�ริมทรัพย์ และย�นพ�หนะที่ มีก�รจดทะเบียนต�ม
กฎหม�ยว่�ด้วยย�นพ�หนะนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงย�นพ�หนะ 
ที่ใช้แล้ว หรือ1สถ�บันก�รเงิน หรือ2ผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภ�ยใต้ก�รกำ�กับเป็นผู้ให้เช่�ซื้อทรัพย์สิน
    (ประก�ศอธบิดกีรมสรรพ�กร เกีย่วกบัอ�กรแสตมป ์(ฉบับที ่37) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1.
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   เช่�ซื้อทรัพย์สินใช้ในก�รทำ�น� ไร่ สวน

1 บ�ท
นิติบุคคล หรือ

สถ�บันก�รเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจ 
สินเชื่อส่วนบุคคล
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ

ผู้ให้เช่�

นิติบุคคล หรือ
สถ�บันก�รเงิน หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจ 
สินเชื่อส่วนบุคคล
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ

ผู้ให้เช่�

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4
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แสตมป์
ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

ขอเสียอากร
แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป ์ 
จ้างทำาของ
   ทุกจำ�นวนเงิน 1,000 บ�ท หรือเศษของ 1,000 บ�ท แห่งสินจ้�ง
ที่กำ�หนดไว้ 
   1. กรณีที่มีสินจ้�งตั้งแต่ 1,000,000 บ�ทขึ้นไป หรือรัฐบ�ล 
องคก์�รของรฐับ�ล เทศบ�ล สขุ�ภบิ�ล หรือองค์ก�รบริห�รร�ชก�ร
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่�จ้�งและมีสินจ้�งตั้งแต่ 200,000 บ�ทขึ้นไป
    (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1.
หมายเหตุ
     (1) ถ�้ในเวล�กระทำ�สัญญ�จ�้งทำ�ของไมท่ร�บจำ�นวนสินจ�้งว�่ 
เป็นร�ค�เท่�ใดให้ประม�ณจำ�นวนสินจ้�งต�มสมควร  
แล้วเสียอ�กรต�มจำ�นวนสินจ้�งที่ประม�ณนั้น
   (2) ถ้�มีก�รรับเงินสินจ้�งเป็นคร�ว ๆ และอ�กรท่ีเสียไว้เดิมยังไม่ครบ 
ให้เสียอ�กรเพิ่มเติมให้ครบต�มจำ�นวนท่ีต้องเสียทุกครั้งในทันที
ที่มีก�รรับเงิน
   (3) เมื่อก�รรับจ้�งทำ�ของได้สิ้นสุดลงแล้ว และปร�กฏว่�ได้เสีย
อ�กรเกินไป ให้ขอคืนต�มม�ตร� 122 ได้
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   สัญญ�ท่ีทำ�ข้ึนนอกประเทศไทยและก�รปฏิบัติต�มข้อสัญญ�น้ัน
มิได้ทำ�ในประเทศไทย 

1 บ�ท

ผู้รับจ้�ง ผู้รับจ้�ง แบบ อ.ส.4

ตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
   ทกุจำ�นวนเงนิ 2,000 บ�ท หรอืเศษของ 2,000 บ�ท แห่งยอดเงนิให้กูย้มื
หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี เมื่อคำ�นวณแล้วถ้�เกิน 10,000 บ�ท  
ให้เสีย 10,000 บ�ท
  1. กรณีที่1สถ�บันก�รเงิน หรือ2ผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภ�ยใต้ก�รกำ�กับเป็นผู ้ให้กู ้ หรือตกลงให้เบิกเงิน 
เกินบัญชีจ�กธน�ค�ร
    (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
   2.กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1.
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   ก�รกู้ยืมเงินซึ่งสม�ชิกกู้ยืมจ�กสหกรณ์ หรือสหกรณ์กู้ยืมจ�ก
สหกรณ์หรือจ�กธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร

1 บ�ท
สถ�บันก�รเงิน หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจ 
สินเชื่อส่วนบุคคล
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ

ผู้ให้กู้

สถ�บันก�รเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจ 
สินเชื่อส่วนบุคคล
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ

ผู้ให้กู้

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4

ตราสาร 6. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กรมธรรม์ประกันภัย 
   (ก) กรมธรรม์ประกันวิน�ศภัย 
       ทุก 250 บ�ท หรือเศษของ 250 บ�ท แห่งเบี้ยประกันภัย 
   (ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต
      ทุก 2,000 บ�ท หรือเศษของ 2,000 บ�ท แห่งจำ�นวนเงิน
ที่เอ�ประกันภัย เมื่อคำ�นวณแล้วถ้�เกิน 20 บ�ท ให้เสีย 20 บ�ท
   (ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ 
      ทกุ 2,000 บ�ท หรอืเศษของ 2,000 บ�ท แห่งจำ�นวนเงนิ
ที่เอ�ประกันภัย

1 บ�ท

1 บ�ท

1 บ�ท

ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย แบบ อ.ส.4ข
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แสตมป์
ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

ขอเสียอากร
แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

   (ง) กรมธรรม์เงินปี 
                         ทุก 2,000 บ�ท หรือเศษของ 2,000 บ�ท แห่งต้นทุนเงินปีน้ัน  
หรือถ้�ไม่ปร�กฏต้นทุน ให้คิดทุก 2,000 บ�ท หรือเศษของ 2,000 บ�ท 
แห่ง 33 1/3 เท่�ของร�ยได้ประจำ�ปี 
  (จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำ�ไปให้ผู้อื่นประกัน
อีกต่อหนึ่ง 
   (ฉ) บันทึกก�รต่ออ�ยุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม 
   (ประก�ศอธิบดกีรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37)
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน)  

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   (ก) ก�รประกันภัยสัตว์พ�หนะซึ่งใช้ในก�รเกษตรกรรม
    (ข)  บันทกึประกนัภัยหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัช่ัวคร�ว ซ่ึงรบัรองจะออก 
กรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้�ผู้ทรงจะเรียกร้องเอ�สิทธิอย่�งอ่ืน 
นอกจ�กให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์ 
เสียก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำ�หรับประกันภัยตัวจริง

1 บ�ท

1 บ�ท
กึ่งอัตร� 

ซ่ึงเรียกเก็บ
สำ�หรับ

กรมธรรม์เดิม

ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย แบบ อ.ส.4ข

ตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบมอบอำานาจ
  คือ ใบตั้งตัวแทนซ่ึงมิได้กระทำ�ในรูปลักษณะตร�ส�รสัญญ�  
รวมทั้งใบตั้งอนุญ�โตตุล�ก�ร
    (ก) มอบอำ�น�จให้บุคคลคนเดียวหรือหล�ยคน กระทำ�ก�รคร้ังเดียว 
  (ข) มอบอำ�น�จให้บุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนร่วมกระทำ�ก�ร
ม�กกว่�ครั้งเดียว
   (ค) มอบอำ�น�จให้กระทำ�ก�รม�กกว่�คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหล�ยคน 
ต่�งคนต่�งกระทำ�กิจก�รแยกกันได้ คิดต�มร�ยตัวบุคคลท่ีรับมอบคนละ 
หมายเหตุ
  ถ้�ผู้มอบอำ�น�จมีหล�ยคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำ�น�จร่วมกันแล้วมอบอำ�น�จ 
ในตร�ส�รฉบับเดียวกัน ต้องคิดต�มร�ยตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่ง ต�มม�ตร� 108
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
  (1) ใบแต่งทน�ยและใบมอบอำ�น�จซึ่งทน�ยคว�มให้แก่
เสมียนของตน เพื่อเป็นตัวแทนดำ�เนินคดีในศ�ล
  (2) ใบมอบอำ�น�จให้โอน หรือให้กระทำ�ก�รใดๆ เกี่ยวด้วยสัตว์
พ�หนะ ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัตว์พ�หนะ
   (3) ใบมอบอำ�น�จให้รับเงินหรือสิ่งของแทน
  (4) ใบมอบอำ�น�จซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำ�น�จ 
ต้ังสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดก�รให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังห�ริมทรัพย์ 

10 บ�ท

30 บ�ท

30 บ�ท

 
ผู้มอบอำ�น�จ 

 

 
ผู้มอบอำ�น�จ 

 
แบบ อ.ส.4

ตราสาร 8. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบมอบฉันทะสำาหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
   (ก) มอบฉันทะสำ�หรับก�รประชุมครั้งเดียว 
   (ข) มอบฉันทะสำ�หรับก�รประชุมม�กกว่�ครั้งเดียว

 
20 บ�ท
100 บ�ท

ผู้มอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะ แบบ อ.ส.4

ตราสาร 9.(1) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำานองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน 
  1. กรณีทีธ่น�ค�รประกอบกิจก�รในร�ชอ�ณ�จกัร หรอืธน�ค�ร
ประกอบกิจก�รนอกร�ชอ�ณ�จักร เป็นผู้สั่งจ่�ย ฉบับละ 
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 22) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ  
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. ฉบับละ

3 บ�ท

3 บ�ท

ธน�ค�รผู้สั่งจ่�ย 
หรือผู้ทรงคนแรกใน

ประเทศไทย
ผู้สั่งจ่�ย

ธน�ค�รผู้สั่งจ่�ย 
หรือผู้ทรงคนแรกใน

ประเทศไทย
ผู้สั่งจ่�ย

แบบ อ.ส.4ก

แบบ อ.ส.4
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ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากร

แสตมป์
ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

ขอเสียอากร
แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ตราสาร 9.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัว๋สญัญาใช้เงนิหรือตราสารทำานองเดยีวกบัทีใ่ช้อย่างตัว๋สัญญาใช้เงนิ 
  1. กรณีทีบ่ริษัทเงนิทนุ บริษทัหลกัทรพัย์ หรอืบรษิทัเครดติฟองซิเอร์ 
เป็นผู้ออกตั๋ว ฉบับละ 
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 33) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ  
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. ฉบับละ
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
  ถ้�ต๋ัวออกเป็นสำ�รับและฉบบัแรกในสำ�รบันัน้ปิดแสตมป์บรบิรูณ์แล้ว 
ฉบับอื่นๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้นๆ ไว้ว่� “ได้เสีย
อ�กรแล้ว”

3 บ�ท

3 บ�ท

บริษัทเงินทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ผู้ออกตั๋ว

บริษัทเงินทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ผู้ออกตั๋ว

แบบ อ.ส.4ก

แบบ อ.ส.4

ตราสาร 10. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
บิลออฟเลดิง
หมายเหตุ
   ถ้�ออกเป็นสำ�รับให้ปิดแสตมป์ต�มอัตร�ทุกฉบับ

2 บ�ท ผู้กระทำ�ตร�ส�ร ผู้กระทำ�ตร�ส�ร แบบ อ.ส.4

ตราสาร 11.(1) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม 
คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ 
   1. กรณใีบหุ้น หรอืใบหุ้นกูท่ี้ 4ตล�ดหลกัทรพัย์เป็นน�ยทะเบยีนหุน้ 
ฉบบัละ
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 32) 
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ 
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. ฉบับละ
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์

5 บ�ท

5 บ�ท

ผู้ทรงตร�ส�รชำ�ระ
อ�กรเป็นตัวเงินไว้ต่อ

ตล�ดหลักทรัพย์
ผู้ทรงตร�ส�ร

ตล�ดหลักทรัพย์

ผู้ทรงตร�ส�ร

แบบ อ.ส.4ก

แบบ อ.ส.4

ตราสาร 11.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
   ทุกจำ�นวนเงิน 100 บ�ท หรือเศษของ 100 บ�ท 1 บ�ท ผู้ทรงตร�ส�ร ผู้ทรงตร�ส�ร แบบ อ.ส.4

ตราสาร 12. แห่งบัญชอีตัราอากรแสตมป์ 
เชค็ หรอืหนงัสอืคำาสัง่ใด  ๆซึ่งใช้แทนเช็ค
   เช็คที่ออกในประเทศไทยหรือที่ออกในต่�งประเทศ ฉบับละ
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 22) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน)  

3 บ�ท ผู้สั่งจ่�ย หรือผู้ทรง
คนแรกชำ�ระอ�กรเป็น
ตัวเงินไว้ต่อธน�ค�ร

ธน�ค�ร แบบ อ.ส.4ก

ตราสาร 13. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
ใบรบัฝากเงนิประเภทประจำาของธนาคาร โดยมีดอกเบีย้ ฉบับละ
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 22)
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) 

5 บ�ท ธน�ค�รผู้รับฝ�ก ธน�ค�รผู้รับฝ�ก แบบ อ.ส.4ก

ตราสาร 14. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
   (ก) ออกในประเทศไทย
        - เงินตำ่�ว่� 10,000 บ�ท
        - เงินตั้งแต่ 10,000 บ�ท ขึ้นไป
   (ข) ออกในต่�งประเทศ และให้ชำ�ระเงินในประเทศไทย คร�วละ
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37) 
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) 

20 บ�ท
30 บ�ท
20 บ�ท

ธน�ค�รผู้ออก
ตร�ส�ร

ธน�ค�รที่เป็น
ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ธน�ค�รผู้ออก
ตร�ส�ร

ธน�ค�รที่เป็น
ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

แบบ อ.ส.4ข
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ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากร

แสตมป์
ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

ขอเสียอากร
แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

หมายเหตุ
   ตร�ส�รเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำ�ระ
เงินในต่�งประเทศ ต้องทำ�สำ�เน�เก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนก�ร
เสียอ�กรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เฉพ�ะในฉบับสำ�เน�ดังกล่�วนั้น

ตราสาร 15. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
เช็คสำาหรับผู้เดินทาง
   1. ออกในประเทศไทย ฉบับละ 
   2. ออกในต่�งประเทศ แต่ให้ชำ�ระในประเทศไทย ฉบับละ
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 22) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) 

3 บ�ท
3 บ�ท

 ธน�ค�รท่ีเป็นผู้ออก
เช็ค หรือเป็นผู้ทรงคน
แรกในประเทศไทย

หรือผู้รับโอน

ธน�ค�ร แบบ อ.ส.4ก

ตราสาร 16. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
ใบรับของ  ซ่ึงออกให้เน่ืองในกิจก�รรับขนส่งสินค้�โดยท�งน้ำ� ท�งบก 
และท�งอ�ก�ศ 
  คือ ตร�ส�รซ่ึงลงล�ยมือช่ือพนักง�นหรือน�ยสินค้�ของย�นพ�หนะ  
รับขนส่ง ซ่ึงออกรับของดังระบุไว้ในใบรับน้ันเม่ือไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง 
   1. กรณีที่กิจก�รรับขนส่งท�งอ�ก�ศที่กระทำ�โดยผู้ประกอบ
ก�รที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยไทย ฉบับละ
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37)
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. ฉบับละ
หมายเหตุ
   ถ้�ออกเป็นสำ�รับให้ปิดแสตมป์ต�มอัตร�ทุกฉบับ  

1 บ�ท

1 บ�ท

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4

ตราสาร 17. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ค้ำาประกัน 
   (ก) สำ�หรับกรณีที่มิได้จำ�กัดจำ�นวนเงินไว้
   (ข) สำ�หรับจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,000 บ�ท
   (ค) สำ�หรับจำ�นวนเงินเกิน 1,000 บ�ท แต่ไม่เกิน 10,000 บ�ท
   (ง) สำ�หรับจำ�นวนเงินเกิน 10,000 บ�ท ขึ้นไป
  1. กรณีบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ
ธน�ค�ร เป็นคู่สัญญ�
   (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37)
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ

   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. 
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   (ก) คำ้�ประกันหนี้เนื่องแต่ก�รท่ีรัฐบ�ลให้ร�ษฎรกู้ยืมหรือยืม 
เพื่อก�รบริโภคหรือก�รเกษตรกรรม
   (ข) คำ้�ประกันหนี้เนื่องแต่ก�รที่สหกรณ์ให้สม�ชิกกู้ยืมหรือยืม

10 บ�ท
1 บ�ท
5 บ�ท
10 บ�ท

ผูค้้ำ�ประกันชำ�ระ
อ�กรเป็นตัวเงินไว้ต่อ
บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย์ บริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ หรือ
ธน�ค�ร 

ผู้ค้ำ�ประกัน

บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย์ บริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ หรือ
ธน�ค�ร 

ผูค้้ำ�ประกัน

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4

ตราสาร 18. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
จำานำา 
   จำ�นวนหนี้ทุก 2,000 บ�ท หรือเศษของ 2,000 บ�ท 
   ถ้�ก�รจำ�นำ�มิได้จำ�กัดจำ�นวนหนี้ไว้

1 บ�ท
1 บ�ท

ผู้รับจำ�นำ� ผู้รับจำ�นำ� แบบ อ.ส.4
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ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากร

แสตมป์
ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

ขอเสียอากร
แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   (ก) ตั๋วจำ�นำ�ของโรงจำ�นำ�ที่ได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย
  (ข) จำ�นำ�อันเกีย่วกบักูย้มืซ่ึงได้ปิดแสตมป์บรบิรูณ์แล้วต�มลกัษณะ 
แห่งตร�ส�ร 5. แห่งบัญชีอัตร�อ�กรแสตมป์

ตราสาร 19. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับของคลังสินค้า 1 บ�ท น�ยคลังสินค้� น�ยคลังสินค้� แบบ อ.ส.4

ตราสาร 20. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
คำาสั่งให้ส่งมอบของ
  คือ ตร�ส�รซึ่งบุคคลผู้ปร�กฏช่ือในตร�ส�รนั้น หรือซึ่งบุคคล 
ผู้นั้นตร�ชื่อไว้ หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้�อันอยู่ในอู่ หรือ 
เมอืงท่� หรอืคลงัสนิค้�ซึง่รบัเกบ็ หรอืรบัฝ�กโดยเรยีกเกบ็ค่�เช่� 
หรือรับสินค้�อันอยู่ที่ท่�สินค้�โดยที่เจ้�ของลงล�ยมือชื่อหรือ 
มีผู้อื่นลงล�ยมือชื่อแทนในเมื่อข�ยหรือโอนทรัพย์สินอันปร�กฏ
ในตร�ส�รนั้น

1 บ�ท ผู้ออกคำ�สั่ง ผู้ออกคำ�สั่ง แบบ อ.ส.4

ตราสาร 21. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
ตัวแทน
   (ก) มอบอำ�น�จเฉพ�ะก�ร
   (ข) มอบอำ�น�จทั่วไป       
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   ก�รตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวก�ร

10 บ�ท
30 บ�ท

ตัวก�ร ตัวก�ร แบบ อ.ส.4

ตราสาร 22. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
คำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
   (ก) ในกรณีซึ่งพิพ�ทกันด้วยจำ�นวนเงินหรือร�ค� ทุกจำ�นวนเงิน 
1,000 บ�ท หรือเศษของ 1,000 บ�ท
   (ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่�วถึงจำ�นวนเงินหรือร�ค�
หมายเหตุ
  พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กร ว่�ด้วย 
ก�รยกเว้นรษัฎ�กร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2500 กำ�หนดใหย้กเวน้อ�กร
แสตมป์แก่อนุญ�โตตุล�ก�ร

1 บ�ท
10 บ�ท

อนุญ�โตตุล�ก�ร  อนุญ�โตตุล�ก�ร แบบ อ.ส.4

ตราสาร 23. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร 
    คอื ตร�ส�รซึง่มขีอ้คว�มอย�่งเดียวกนักบัต้นฉบับหรอืตน้สญัญ� 
และผู้กระทำ�ตร�ส�รได้ลงล�ยมือชื่อไวอ้ย่�งเดียวกับต้นฉบับ
   (ก) ถ้�ต้นฉบับเสียอ�กรไม่เกิน 5 บ�ท
   (ข) ถ้�เกิน 5 บ�ท 
หมายเหตุ 
   ก�รเสียอ�กรแสตมป์สำ�หรับคู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตร�ส�ร ให้ปฏิบัติ 
เช่นเดียวกับต้นฉบับแห่งตร�ส�ร
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
   ถ้�ฝ่�ยที่ต้องเสียอ�กรเป็นสหกรณ์

1 บ�ท
5 บ�ท

(1) ถ้�ไม่มีบุคคลอีก
ฝ่�ยหนึ่งเป็นคู่สัญญ�
คนที่เสียอ�กรสำ�หรับ

ต้นฉบับเป็นผู้เสีย
(2) ถ้�มีบุคคลอีก

ฝ่�ยหนึ่งเป็นคู่สัญญ�
บุคคลอีกฝ่�ยหนึ่งนั้น
ต้องเป็นผู้เสียอ�กร

(1) ถ้�ไม่มีบุคคลอีก
ฝ่�ยหนึ่งเป็นคู่สัญญ�
คนที่เสียอ�กรสำ�หรับ

ต้นฉบับเป็นผู้เสีย
(2) ถ้�มีบุคคลอีก

ฝ่�ยหนึ่งเป็นคู่สัญญ�
บุคคลอีกฝ่�ยหนึ่งนั้น
ต้องเป็นผู้เสียอ�กร

แบบ อ.ส.4 หรือ 
แบบ อ.ส.4ข แล้ว

แต่กรณี

ตราสาร 27. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
   (ก) หนังสือสัญญ�จัดตั้งห้�งหุ้นส่วน 100 บ�ท ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน แบบ อ.ส.4
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ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากร

แสตมป์
ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

ขอเสียอากร
แบบขอเสียอากร
แสตมป์เป็นตัวเงิน

ตราสาร 28.(ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับสำาหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์
ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ 
  ถ้�ใบรับมีจำ�นวนเงินตั้งแต่ 200 บ�ทข้ึนไปทุก 200 บ�ท หรือ
เศษของ 200 บ�ท
  1. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ข�ย และผู้ให้เช่�ซ้ือย�นพ�หนะน้ัน  
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงย�นพ�หนะที่ใช้แล้ว
  (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37)
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน) หรือ  
   2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. 
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
   ใบรับสำ�หรับจำ�นวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภ�ษีมูลค่�เพิ่ม หรือ 
ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ

1 บ�ท
นิติบุคคล

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

นิติบุคคล
ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

แบบ อ.ส.4ข

แบบ อ.ส.4

ตราสาร 28.(ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ใบรับสำาหรับการขายเรือกำาปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป 
เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
   ถ้�ใบรับมีจำ�นวนเงินตั้งแต่ 200 บ�ทขึ้นไปทุก 200 บ�ท หรือ
เศษของ 200 บ�ท
  (ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร เก่ียวกับอ�กรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37)
กำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน)
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
  ใบรับสำ�หรับจำ�นวนเงินท่ีผู้รับต้องเสียภ�ษีมูลค่�เพิ่ม หรือ 
ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ

1 บ�ท ผู้ออกใบรับ ผู้ออกใบรับ แบบ อ.ส.4

 1 “สถ�บันก�รเงิน” หม�ยคว�มว่� บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย และธน�ค�ร 
 2 “ผูป้ระกอบธรุกจิสนิเช่ือสว่นบคุคลภ�ยใตก้�รกำ�กบั” หม�ยคว�มว�่ ผูป้ระกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภ�ยใตก้�รกำ�กบัต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�ร
ควบคุมกิจก�รค้�ข�ยอันกระทบถึงคว�มปลอดภัยหรือผ�สุกแห่งส�ธ�รณชน
 3 “ธน�ค�ร” หม�ยคว�มว่� ธน�ค�รหรือส�ข�ของธน�ค�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือกฎหม�ยว่�ด้วยก�รธน�ค�รนั้น ๆ
 4 “ตล�ดหลักทรัพย์” หม�ยคว�มว่� ตล�ดหลักทรัพย์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5 กรณีเช็คสำ�หรับผู้เดินท�ง ธน�ค�รให้หม�ยคว�มรวมถึงบริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยของต่�งประเทศ ซึ่งได้ดำ�เนินก�ร
ออกเช็คเดินท�งระหว่�งประเทศในประเทศไทยด้วย

 หมายเหตุ
 1. กรณีที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เสียอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน ให้ผู้ที่ต้องเสียอ�กรหรือผู้รับชำ�ระอ�กรยื่นแบบขอเสียอ�กรเป็นตัวเงินต�ม 
แบบ อ.ส.4 แบบ อ.ส.4ก หรือ แบบ อ.ส.4ข แล้วแต่กรณี
 2. กรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขต�ม 1. ผู้ที่ต้องเสียอ�กร ผู้ทรงตร�ส�ร หรือผู้ถือเอ�ประโยชน์ จะเสียอ�กรแสตมป์โดยวิธีปิดแสตมป์หรือ 
ชำ�ระอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงินต�มม�ตร� 103 แห่งประมวลรัษฎ�กรโดยยื่นแบบ อ.ส.4 ก็ได้


