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วิธกี รอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

อ.ส.4ข

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

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

การแสดงรายการในแบบ อ.ส.4ข

ให้กรอกรายการทีเ่ กีย่ วข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
กรณีผู้ขอเสียอากรเป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
		 ให้กรอกชื่อ เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร สาขา ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ของผู้ยื่นแบบ อ.ส.4ข
ให้กรอกงวดที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
ให้กรอกสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ได้ขอยื่นชำ�ระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
ให้กรอกจำ�นวนตราสารที่ขอชำ�ระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (ฉบับ) มูลค่าของตราสาร จำ�นวนเงินค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำ�ระ
ตัวอย่างที่ 1 บริษัทประกันภัย ข. ได้ทำ�สัญญาประกันวินาศภัยกับนายแสตมป์ มูลค่า 1,000,000 บาท
		
บริษัทประกันภัย ข. ยื่นแบบ อ.ส.4ข สำ�หรับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันวินาศภัยตามลักษณะแห่งตราสาร 6. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
จำ�นวนตราสารทีข่ อชำ�ระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 1 ฉบับ มูลค่าของตราสาร 1,000,000 บาท จำ�นวนเงินค่าอากรแสตมป์ทข่ี อชำ�ระ 4,000 บาท

		 นายแสตมป์ (ผูเ้ อาประกันภัย) ยืน่ แบบ อ.ส.4ข สำ�หรับคูฉ่ บับกรมธรรม์ประกันวินาศภัยตามลักษณะแห่งตราสาร 23. แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
จำ�นวนตราสารทีข่ อชำ�ระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 1 ฉบับ มูลค่าของตราสาร 1,000,000 บาท จำ�นวนเงินค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำ�ระ 5 บาท (กรณีต้นฉบับ
ได้ปิดแสตมป์อากรบริบูรณ์แล้ว)

ให้กรอกจำ�นวนรายการคู่สัญญาหรือผู้ที่ต้องเสียอากร และจำ�นวนแผ่นของใบแนบ อ.ส.4ข
		ให้ลงลายมือชื่อ ตำ�แหน่ง วันที่ และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
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ใบแนบ อ.ส.4ข
ให้กรอกเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่ แผ่นที่ จำ�นวนแผ่น
ให้กรอกลำ�ดับที่ ข้อ รายการตราสารที่ขอชำ�ระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (ระบุช่ือตราสาร) เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อคู่สัญญา
เลขที่สัญญา มูลค่าของตราสาร จำ�นวนเงินค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำ�ระ
ตัวอย่างที่ 2 ตามตัวอย่างที่ 1 บริษัทประกันภัย ข. ได้ทำ�สัญญาประกันวินาศภัยกับนายแสตมป์ มูลค่า 1,000,000 บาท ยื่นใบแนบ อ.ส.4ข ดังนี้

ตัวอย่างที่ 3 กรณีบริษัทยื่นรายการตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์มากกว่า 1 ตราสารขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 4 ตามตัวอย่างที่ 3 ยื่นใบแนบ อ.ส.4ข ดังนี้

กำ�หนดเวลาการยืน่ แบบ
1. ใบรับสำ�หรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์
ยานพาหนะ ซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ค) แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ ทัง้ นี้ ไม่รวม
ยานพาหนะที่ ใ ช้ แ ล้ ว ให้ นิ ติ บุ ค คลผู้ อ อกใบรั บ ยื่ น แบบ อ.ส.4ข
ขอชำ�ระเงินค่าอากรก่อนหรือในวันที่มีการรับจดทะเบียนยานพาหนะ
2. นอกจากตราสารตาม 1. ให้ผ้ทู ่ตี ้องเสียอากรหรือผู้ท่รี ับชำ�ระเงิน
ค่าอากรจากผู้ท่ีต้องเสียอากร ยื่นแบบ อ.ส.4ข ขอชำ�ระค่าอากรแสตมป์
เดือนละ 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ค่าอากรที่ต้องชำ�ระหรือได้รับเป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1
ถึงวันที่ 15 ของเดือน ให้น�ำ ไปยืน่ ชำ�ระภายในวันที่ 22 ของเดือนเดียวกัน
งวดที่ 2 ค่าอากรที่ต้องชำ�ระหรือได้รับเป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 16
ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้น�ำ ไปยืน่ ชำ�ระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระอากร

สถานทีย่ น่ื แบบ
		ให้ผทู้ ต่ี อ้ งเสียอากรหรือผูท้ ร่ี บั ชำ�ระเงินค่าอากรจากผูท้ ต่ี อ้ งเสีย
อากร ยื่นแบบ อ.ส.4ข ขอชำ�ระเงินค่าอากรต่อเจ้าพนักงาน ณ
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ท่ีสำ�นักงานตั้งอยู่ หรือ
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ท่มี ีการกระทำ�ตราสารที่
ต้องเสียอากรนัน้ หรือสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตท้องทีอ่ น่ื
การชำ�ระอากร
1. ชำ�ระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผูถ้ อื บัตรเครดิตเท่านัน้ เป็น
ผูช้ �ำ ระค่าธรรมเนียม) ผูท้ ต่ี อ้ งเสียอากรหรือผูท้ ร่ี บั ชำ�ระเงินค่าอากรจาก
ผูท้ ต่ี อ้ งเสียอากรสามารถชำ�ระอากรได้ ณ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
ทุกสาขา ยกเว้น
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			 (1) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
			 (2) ส�ำนั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในเขตจั ง หวั ด ตราด
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด
			 (3) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ และส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาไทรโยค
			 (4) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย
ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
			 (5) ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี
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
เงินค่าอากรจากผูท้ ตี่ อ้ งเสียอากร
			 2.2 ห้ามใช้บัตรภาษีที่มีจ�ำนวนเงินสูงกว่าจ�ำนวนอากรที่ต้อง
ช�ำระ เว้นแต่ผู้ที่ต้องเสียอากรหรือผู้ที่รับช�ำระเงินค่าอากรจาก
ผู้ที่ต้องเสียอากร (ผู้มีชื่อในบัตรภาษี) ยอมสละสิทธิ์ ในจ�ำนวนเงิน
ส่วนที่เกินนั้น โดยผูท้ ตี่ อ้ งเสียอากรหรือผูท้ รี่ บั ช�ำระเงินค่าอากรจาก
ผู ้ ที่ ต ้ อ งเสี ย อากรได้ บั น ทึ ก และลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ในแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
		3. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ตามทีก่ รมสรรพากรก�ำหนดต่อไป

คำ�เตือน
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรเพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากร หรือฝ่าฝืน
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น 500 บาท
และต้องเสียเงินเพิ่มอากรตามกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้ที่ต้องเสียอากรยื่นขอชำ�ระค่าอากรเกินกำ�หนดเวลาที่

กฎหมายกำ�หนด
		 (1.1) หากตราสารมิได้ปดิ แสตมป์บริบรู ณ์ เมือ่ ผูท้ ต่ี อ้ งเสียอากร
ชำ�ระเงินค่าอากรเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันต้องปิดแสตมป์
บริบูรณ์ ให้เสียเงินเพิ่มอากรจำ�นวน 2 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย
หรือเป็นเงิน 4 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
		 (1.2) หากตราสารมิได้ปดิ แสตมป์บริบรู ณ์ เมือ่ ผูท้ ต่ี อ้ งเสียอากร
ชำ�ระเงินค่าอากรเกิน 90 วันนับแต่วนั ต้องปิดแสตมป์บริบรู ณ์ ให้เสียเงิน
เพิ่มอากรจำ�นวน 5 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย 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 และเงินเพิม่ อากรอีกเป็นจ�ำนวน 6 เท่าของเงิน
อากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
				 (2.2) หากตราสารปิดแสตมป์น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเป็น
จ�ำนวน 6 เท่าของเงินอากรที่ขาด หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใด
จะมากกว่า
(2.3) กรณีอนื่ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี �ำนาจเรียกเก็บเงินเพิม่ 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

