

เราทราบกนัดีอยู่แล้วว่า “การพัสดุ” หมายถึง การจัดทำเอง

การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

การเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่นๆ

ที่กำหนดไว้ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

ซึ่งในที่นี ้ จะได้นำเสนอเฉพาะเรื่องของการจ้างเท่านั้น และก่อนอื่น

เราต้องศึกษาความหมายของการจ้างที ่ม ีอยู ่ในระเบียบเสียก่อน

ได้แก่ความหมายของ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบ

และควบคุมงาน ดังน้ี

“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทำของ และการรับขน

ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ

แตไ่มร่วมถงึ การจา้งลกูจา้งของสว่นราชการ ตามระเบยีบของกระทรวง

การคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตาม กฏหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

และการจ้างแรงงาน ตามประมวล กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

“การจ้างท่ีปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการ จากท่ีปรึกษา

แต่ไม่รวมถึง การจ้างออกแบบและควบคุม งานก่อสร้างอาคาร

ด้วยเงินงบประมาณ

“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความ ว่า

การจ้างบริการ จากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีประกอบ ธุรกิจบริการ

ด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

⌫ 
เม ื ่อเราดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตามระเบ ียบสำน ัก

นายกรัฐมนตรีฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ  ก็ตาม อาทิเช่น

ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธ ีพ ิเศษ หรือแม้กระทั ่ง

วิธีกรณีพิเศษก็ตาม เม่ือเราทำใบส่ังจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง ส่ิงท่ีเรา

จะต้องดำเนินการคือ การปิดอากรแสตมป์ตาม “พระราชบัญญัติให้ใช้

บทบัญญัต ิแห ่งประมวลร ัษฎากร พุทธศักราช 2481” หมวด 6

ว่าด้วยอากรแสตมป์

⌫ ⌫⌫ ⌫
หากเราจ้างทำของ เราจะต้องติดอากรแสตมป์  1 บาท ของทุก

จำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยให้ผู้รับจ้าง

เป็นผู้เสียอากรและเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์ แต่เราก็สามารถขีดฆ่าแทนได้เช่นกัน

เพราะวรรคท้ายของมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติกำหนดว่า  “ให้ผู้ทรง

ตราสารหรือผู้ถือเอา ประโยชน์ขีดฆ่าแทนได้”  ท้ังน้ี เรา ”ขีดฆ่า” เพ่ือมิให้ใช้

แสตมป์ได้อีก อาจโดยการลายมือชื่อ หรือลงชื่อห้างร้าน บนแสตมป์

หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ท่ีปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปี ก็ได้

⌫
เรารู้แล้วว่าจะต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ของทุก จำนวนเงิน

1,000 บาท หรือท่ีเราพูดกันติดปากว่า “ติดอากร พันละ 1 บาท)  วิธีคิดก็คือ

นำจำนวน 1,000 หารวงเงินท่ีจ้าง ตัวอย่างเช่น เราจ้าง  20,000 บาท  หารด้วย

1,000 ก็จะได้เท่ากับ 20 บาท  แต่มีวิธีที่ง่าย ๆ ก็คือ เราตัดเลข 0

สามตัวท้ายหลังเคร่ืองหมาย , ออกไป เราก็จะได้ราคาอากรแสตมป์ท่ีเราจะ

ติดแล้ว หากมีเศษเราก็ติดเพิ ่มเข้าไป 1 บาท เท่านี ้เราก็ปิดอากร

แสตมป์ไม่ขาดแล้ว

  ⌦
เราม ักบอกกับผ ู ้ท ี ่มาสอบถามเก ี ่ยวก ับเร ื ่องการป ิด

อากรแสตมปอ์ยู่บ่อยคร้ังว่า หากเป็นการจ้างท่ีมีวงเงินไม่ถึงสองแสนบาท

ให้ติดอากรแสตมป์ แต่ถ้าสองแสนบาทข้ึนไป ให้ไปซ้ือตราสารท่ีสรรพากร

แล้วทำไมเราถึงตอบแบบนั้นล่ะ คำตอบก็คือ เราปฏิบัติตามประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากร เกี ่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที ่ 37) เร ื ่อง

กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสาร

บางลักษณะ ประกาศ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2538  ซ่ึงมีข้อท่ีเก่ียวข้อง

กับการจ้าง ดังน้ี

ข้อ 2 ให้กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิด

แสตมป์ ตามมาตรา 103(3) แหง่ประมวลรษัฎากร สำหรบัตราสารแหง่

บัญชีอัตราอากรแสตมป ์ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

(3) จ้างทำของ เฉพาะท่ีรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล

สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้าง

ต้ังแต่ 200,000 บาทข้ึนไป ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตรา

อากรแสตมป์

ข้อ 3 วิธีเสียอากรเป็นตัวเงิน

(3) สำหร ับตราสารตามข ้อ 2(3) ให ้ผ ู ้ร ับจ ้างชำระ

อากรเป็นตัวเงิน แทนการปิดแสตมป์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี อากรแสตมป์

โดยต้องนำตราสารมาสลกัหลังตามระเบยีบของกรมสรรพากรก่อนกระทำ

ตราสาร หรือภายใน 15 วันนับแต่ วันถัดจากวัน กระทำตราสารนัน้

กล่าวโดยสรุปก็คือ หากมีการจ้างทำของ ที่มีวงเงิน ตั้งแต่

200,000.- บาทข้ึนไป  เฉพาะท่ีรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล

หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างชำระอากร

เป็นตัวเงินแทนการปิดอากรแสตมป์ ภายใน 15 วัน ซึ่งหากล่าช้า

ผู้รับจ้างจะต้องเสียเงินเพ่ิม ดังน้ี

- กรณีไม่เกิน 90 วัน เสียเพ่ิม 2 เท่า

- กรณีเกิน 90 วัน เสียเพ่ิม 5 เท่า

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไปชำระอากรเป็นตัวเงินกับสรรพากรนั้น

ทางสรรพากรจะดูจากใบเสนอราคา แล้วหักภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) เพ่ือให้ได้

มูลค่าสินค้าท่ีแท้จริง แล้วจึงคำนวณค่าอากร


เมื ่อเราทำใบสั ่งจ ้าง/ข้อตกลง/สัญญาจ้าง เราจะต้อง

ปิดอากรแสตมป์ท่ีต้นฉบับ 1 บาท ของทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท และจะต้อง

ปิดอากรแสตมป์ท่ีคู่ฉบับ 5 บาท

สำหรับผู้ที ่สนใจหาความรู ้เพิ ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษา

เพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.rd.go.th/publish/2593.0.html

แหล่งอ้างอิง

1 พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้ทบญัญตัแิหง่ประมวลรษัฎากร พุทธศกัราช 2481 หมวด 6

2. บัญชีอัตราอากรแสตมป ์ท้ายหมวด 6

3. ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เก่ียวกับอากรแสตมป ์(ฉบับท่ี 37)

เร่ือง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสาร

บางลกัษณะ

การจ้างทำของ กับอากรแสตมป์
โดย...นาตอนงค์  จันทร์แจ่มแจ้ง


