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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย วกับอากรแสตมป์ (ฉบับที 37)
เรือง กําหนดวิธีการชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ อากร สําหรับตราสารบางลักษณะ
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 103(3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ"งแก้ไขเพิ"มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ"มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที" 10) พ.ศ.2496 และมาตรา 123 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ" งแก้ไขเพิ"มเติมโดยพระ
ราช บัญญัติแก้ไขเพิ"มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที" 12) พ.ศ.2497 อธิ บดี กรมสรรพากรโดย อนุ มตั ิรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง ประกาศดังต่อไปนี;
ข้ อ 1 ในประกาศนี;
“ตราสาร” หมายความว่า ตราสารที"ตอ้ งชําระอากรเป็ นตัวเงิน ตามประกาศนี;
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริ ษทั ประกันภัยและธนาคาร
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารหรื อสาขาของธนาคารตาม กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารนั;น ๆ
ข้ อ 2 ให้กาํ หนดวิธีการชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ ตามมาตรา 103(3) แห่ งประมวลรัษฎากร
สําหรับตราสารแห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี;
(1) เช่าที" ดิน โรงเรื อน สิ" งปลูกสร้ างอย่างอื"นหรื อแพเฉพาะที" รัฐบาล องค์การของรั ฐบาล เทศบาล
สุขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการส่วนท้องถิ"น เป็ นผูเ้ ช่า และเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะที"ตอ้ งจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที"ผรู ้ ับจด ทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมตามประมวลกฎหมายที"ดิน ตามลักษณะแห่ งตราสาร 1. แห่ งบัญชี อัตราอากร
แสตมป์
(2) เช่าซื; อทรัพย์สิน ตามลักษณะแห่ งตราสาร 3. แห่ งบัญชีอตั รา อากรแสตมป์ เฉพาะที"นิติบุคคลหรื อ
สถาบันการเงินเป็ นผูใ้ ห้เช่าซื;อทรัพย์สินนั;น
(3) จ้างทําของ เฉพาะที"รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ"น เป็ นผูว้ า่ จ้างและมีสินจ้างตั;งแต่ 200,000 บาทขึ;นไป ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
(4) กูย้ ืมเงิน หรื อการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตาม ลักษณะแห่ งตราสาร 5. แห่ งบัญชีอตั รา
อากรแสตมป์
(5) กรมธรรม์ประกันภัย ตามลักษณะแห่งตราสาร 6. แห่งบัญชี อัตราอากรแสตมป์
(6) ตัวJ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารทํานองเดียวกันที"ใช้อย่างตัวJ สัญญา ใช้เงิน ตามลักษณะแห่ งตราสาร 9.(2)
แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์

(7) เลตเตอร์ออฟเครดิต ตามลักษณะแห่งตราสาร 14. แห่งบัญชี อัตราอากรแสตมป์
(8) ใบรับของ ตามลักษณะแห่ งตราสาร 16. แห่ งบัญชีอตั ราอากร แสตมป์ เฉพาะกิจการรับขนส่ งทาง
อากาศที"กระทําโดยผูป้ ระกอบการที"เป็ นนิติบุคคลที"จดั ตั;ง ขึ;นตามกฎหมายไทย
(9) คํ;าประกัน ตามลักษณะแห่ งตราสาร 17. แห่ งบัญชีอตั ราอากร แสตมป์ เฉพาะที"สถาบันการเงิน แต่ไม่
รวมถึงบริ ษทั ประกันภัยเป็ นคู่สญ
ั ญา
(10) คู่ฉบับหรื อคู่ฉีกแห่ งตราสาร ตามลักษณะแห่ งตราสาร 23. แห่ งบัญชี อตั ราอากรแสตมป์ เฉพาะที"
ต้นฉบับแห่งตราสารนั;น ต้องชําระอากรแสตมป์ เป็ น ตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ อากร
(11) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื;อ หรื อโอนกรรมสิ ทธิM ยานพาหนะ ทั;งนี; เฉพาะยานพาหนะซึ" ง
มีการจดทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั;น ๆ ตามลักษณะแห่ งตราสาร 28.(ค) แห่ งบัญชี อตั ราอากรแสตมป์
เฉพาะที"นิติบุคคลเป็ นผูข้ าย และผูใ้ ห้เช่าซื;อยานพาหนะนั;น ทั;งนี; ไม่รวมถึงยานพาหนะที"ใช้แล้ว
(12) ใบรับสําหรับการขายเรื อกําปั" น เรื อที" มีระวางตั;งแต่หกตันขึ;นไป เรื อกลไฟ หรื อเรื อยนต์ที"มีระวาง
ตั;งแต่หา้ ตันขึ;นไป ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ค) แห่ง บัญชีอตั ราอากรแสตมป์
ข้ อ 3 วิธีเสี ยอากรเป็ นตัวเงิน
(1) สําหรับตราสารตามข้อ 2(1)
(ก) กรณี เช่าที"ดิน โรงเรื อน สิ" งปลูกสร้างอย่างอื"นหรื อแพ เฉพาะที"รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล
สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการ ส่ วนท้องถิ"นเป็ นผูเ้ ช่า ให้ผูใ้ ห้เช่าชําระอากรเป็ นตัวเงิ นแทนการปิ ดแสตมป์ ต่อ
พนักงาน เจ้าหน้าที"อากรแสตมป์ โดยต้องนําตราสารมาสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อน กระทําตราสาร หรื อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันกระทําตราสารนั;น
(ข) กรณี เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะที"ตอ้ งจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที"ผูร้ ับจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที"ดิน ให้ชาํ ระอากร เป็ นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที"ผรู ้ ับจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมนั;น ๆ
ก่อนหรื อในวันที"มี การรับจดทะเบียนดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที"ดงั กล่าวนําเงินค่าอากรแสตมป์ ที"ได้รับ ชําระไว้น; นั
ส่งเป็ นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ
(2) สําหรับตราสารตามข้อ 2(2)
(ก) กรณี นิติบุคคลเป็ นผูใ้ ห้เช่าซื; อทรัพย์สิน เฉพาะที"เป็ นอสังหา ริ มทรัพย์ และยานพาหนะที"มีการจด
ทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั;น ๆ แต่ ไม่รวมถึงยานพาหนะใช้แล้ว ให้ชาํ ระอากรเป็ นตัวเงิ นแทนการปิ ด
แสตมป์
“(ข) กรณี สถาบันการเงินเป็ นผูใ้ ห้เช่าซื;อทรัพย์สิน ให้ชาํ ระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ ”
(แก้ไขเพิ"มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี"ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที" 51) ใช้บงั คับ 20 มิถุนายน 2549 เป็ นต้นไป)
(3) สําหรับตราสารตามข้อ 2(3) ให้ผูร้ ั บจ้างชําระอากรเป็ นตัวเงิ น แทนการปิ ดแสตมป์ ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที"อากรแสตมป์ โดยต้องนําตราสารมาสลักหลังตาม ระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทําตราสาร หรื อภายใน 15
วันนับแต่วนั ถัดจากวัน กระทําตราสารนั;น
(4) สําหรับตราสารตามข้อ 2(4) ให้สถาบันการเงินผูใ้ ห้กหู้ รื อตกลง ให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ชําระ
อากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์
(5) สําหรับตราสารตามข้อ 2(5) ให้ผรู ้ ับประกันภัยชําระอากร เป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์

(6) สําหรับตราสารตามข้อ 2(6) ให้สถาบันการเงิน แต่ไม่ รวมถึงบริ ษทั ประกันภัย และธนาคารผูอ้ อกตัวJ
ชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์
(7) สําหรับตราสารตามข้อ 2(7)
(ก) กรณี ออกในประเทศไทย ให้ธนาคารผูอ้ อกตราสาร ชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์
(ข) กรณี ออกในต่างประเทศ และให้ชาํ ระเงิ นในประเทศไทย ให้ธนาคารที" เป็ นผูท้ รงคนแรกใน
ประเทศไทยชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์
(8) สําหรับตราสารตามข้อ 2(8) ให้ผอู ้ อกใบรับ ชําระอากร เป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์
(9) สําหรับตราสารตามข้อ 2(9) ให้ผูค้ ; าํ ประกันชําระอากรเป็ น ตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ โดยชําระไว้ต่อ
สถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั ประกันภัยที" เป็ นคู่สญ
ั ญา
(10) สําหรับตราสารตามข้อ 2(10) ให้คู่สัญญาหรื อผูก้ ระทําตราสาร ชําระอากรเป็ นตัวเงิ นแทนการปิ ด
แสตมป์ โดยให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับต้นฉบับ
(11) สําหรับตราสารตามข้อ 2(11) ให้นิติบุคคลผูอ้ อกใบรับชําระ อากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์
ก่อนหรื อในวันที"มีการรับจดทะเบียนดังกล่าว
(12) สําหรับตราสารตามข้อ 2(12) ให้ผูอ้ อกใบรับชําระอากรเป็ น ตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที"อากรแสตมป์ โดยต้องนําตราสารมาสลักหลัง ตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทําตราสาร หรื อภายใน 15
วันนับแต่วนั ถัดจากวัน กระทําตราสารนั;น เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกําหนดเป็ นอย่างอื"น
ข้ อ 4 ตราสารตามข้อ 2(1) เฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ที"ตอ้ งจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที"ผูร้ ับจดทะเบียนสิ ทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที"ดิน ถือว่าปิ ดแสตมป์ บริ บูรณ์ต่อเมื"อพนักงานเจ้าหน้าที"อากรแสตมป์ ได้บนั ทึกข้อความ
ไว้ในตราสารนั;นว่า “ได้ชาํ ระค่าอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน.................บาท แล้ว ตามใบเสร็ จรับเงินเล่มที" ................เลขที"
...................ลงวันที"............................” แล้วลงลายมือชื"อพนักงานเจ้าหน้าที"อากรแสตมป์ และวันเดือนปี ที"บนั ทึกข้อความ
ดังกล่าว
ข้ อ 5 ให้ผูท้ ี"ตอ้ งเสี ยอากรตามข้อ 2(2)(4)(5)(6)(7)(8)(10) และ (11) ระบุขอ้ ความในตราสารตามข้อ 2 ว่า “ชําระ
อากรแล้ว”
ให้สถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ ับชําระเงิน ค่าอากรจากผูท้ ี"ตอ้ งเสี ยอากรตามข้อ
2(9) ระบุขอ้ ความในตราสารนั;นว่า “ชําระอากรแล้ว”
“ข้ อ 6 เงินค่าอากรที"ตอ้ งชําระตามข้อ 2 และเงินค่าอากรที"รับชําระตามข้อ 5 วรรคสอง ให้ผูท้ ี"ตอ้ งเสี ยอากรและ
ผูร้ ับชําระอากรในกรณี ดงั กล่าวไปยืน" ขอชําระและชําระเงิน ณ สํานักงานสรรพากรพื;นที"สาขาในเขตท้องที"ที"สาํ นักงานตั;งอยู่
สํานักงานสรรพากรพื;นที"สาขาในเขตท้องที"ที"มีการกระทําตราสารที"ตอ้ งเสี ยอากรนั;น หรื อสํานักงานสรรพากรพื;นที"สาขาใน
เขตท้องที"อื"น ทั;งนี; โดยใช้แบบขอเสี ยอากรเป็ นตัวเงินตามแบบที"อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด และให้ชาํ ระเดือนละ 2 งวด
คือ
(1) งวดแรก ค่าอากรที"ตอ้ งชําระหรื อได้รับเป็ นตัวเงินตั;งแต่วนั ที" 1 ถึงวันที" 15 ของเดือน ให้นาํ ไปยื"นชําระ
ภายในวันที" 22 ของเดือนเดียวกัน

(2) งวดที"สอง ค่าอากรที"ตอ้ งชําระหรื อได้รับเป็ นตัวเงินตั;งแต่วนั ที" 16 ถึงวันสุ ดท้ายของเดือน ให้นาํ ส่ ง
ภายในวันที" 7 ของเดือนถัดไป” ( แก้ไขเพิ"มเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี"ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที" 48) ใช้
บังคับ 5 สิ งหาคม 2547 เป็ นต้นไป )
ข้ อ 7 เมื"อผูต้ อ้ งเสี ยอากรนําเงินค่าอากรที" ตอ้ งชําระหรื อได้รับเป็ นตัวเงิ นไว้ จากผูท้ ี"ตอ้ งเสี ยอากรไปชําระ ณ
สถานที"และภายในกําหนดเวลาตามข้อ 6 เรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ถือว่าตราสารตามรายการในแบบขอเสี ยอากรเป็ นตัวเงิน ได้ปิด
แสตมป์ บริ บูรณ์แล้ว
ข้ อ 8 ให้ผทู ้ ี"ตอ้ งเสี ยอากรทําทะเบียนคุมตราสารตามข้อ 2(2)(4)(5)(6) (7)(8)(9)(10) และ (11) ที"มีอยู่ และจ่ายไป
ส่ วนตราสารตามข้อ 2(5) ให้ใช้แบบ ทะเบี ยนรับเบี; ยประกันวินาศภัย การประกันประเภทอัคคีภยั ที" นายทะเบี ยนตาม
กฎหมาย ดังกล่าวเป็ นผูก้ าํ หนดเป็ นทะเบียนคุมตราสาร
ข้ อ 9 ประกาศนี;ให้ใช้บงั คับสําหรับ
(ก) ตราสารตามข้อ 2(5) กรมธรรม์ประกันภัย ตามลักษณะแห่ ง ตราสาร 6. แห่ งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
เมื"อพ้นหกสิ บวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
(ข) ตราสารตามข้อ 2(1)(2)(3)(4)(6((7)(8)(9)(10) (11) และ (12) เมื"อพ้นหนึ" งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที" 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ร้ อยเอกสุ ชาติ เชาว์ วศิ ิษฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

