การจ้างทาของ กับ อากรแสตมป์
นายประเสริฐ คานวล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ความนา
"การพัสดุ" หมายถึง การซื้อ การจ้าง การจัดทาเอง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การ
จ้างควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การประกันภัย การเช่า การควบคุม การจาหน่าย การจาหน่ายเป็นสูญ
และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในที่นี้ จะได้นาเสนอเฉพาะเรื่องของการจ้างเท่านั้นและก่อนอื่น นั้น เราต้องศึกษา
ความหมายของการจ้างที่มีอยู่ในระเบียบเสียก่อน ได้แก่ ความหมายของ การจ้างทาของ การจ้างรับขน
การจ้างเหมาบริการ การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างที่ปรึกษา ดังนี้
"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึง การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ตามระเบี ยบของ
กระทรวงการคลัง การรับขน ในการเดินทางไปราชการ ตามกฎมาย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎมาย
แพ่งและพาณิชย์
“การจ้างเหมาบริก าร” หมายความว่า การจ้างที่มีลักษณะเป็นการบริการต่อเนื่อง เพื่อ
บารุงรักษาให้บริการต่างๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
“การจัดทาเอง” หมายความว่า การที่มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาพัสดุเองโดยหน่วยงาน
หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย จะโดยซื้อวัสดุหรือส่วนประกอบของครุภัณฑ์มาดาเนินการเอง หรือ มี
หน้าที่โดยเฉพาะ
“การจ้ างที่ป รึก ษา” หมายความว่า การจ้า งบริก ารจากที่ ปรึ กษา แต่ ไม่ รวมถึ งการจ้า ง
ออกแบบ การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
“การจ้างออกแบบ” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจบริการด้านออกแบบก่อสร้าง และหรือตกแต่งภายใน
“การจ้างควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจบริการด้านควบคุมงานก่อสร้าง
กฎหมายใดที่ระบุให้ปิดอากรแสตมป์
เมื่อเราดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อาทิเช่น ตกลงราคา สอบ
ราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ หรือแม้กระทั่งวิธีกรณีพิเศษก็ตาม เมื่อเราทาใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือ
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สัญญาจ้าง สิ่งที่เราจะต้องดาเนินการคือ การปิดอากรแสตมป์ตาม “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑" หมวด ๖ อากรแสตมป์
ค่าอากรแสตมป์/ผู้ที่ต้องเสียอากร/ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์

ลักษณะแห่งตราสาร

ค่าอากร ผู้ที่ต้อง ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์ เสียอากร
แสตมป์

๔. จ้างทาของ
ทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท
๑ บาท
แห่งสินจ้างที่กาหนดไว้
หมายเหตุ
(๑) ถ้าในเวลากระทาสัญญาจ้างทาของไม่ทราบ
จานวนสินจ้างว่าเป็นราคาใด ให้ประมาณจานวนสินจ้างตาม
สมควรแล้วเสียอากรตามจานวนสินจ้างที่ประมาณนั้น
(๒) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่
เสียไว้เดิมยังไม่ครบ ให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจานวน
ที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน
(๓) เมื่อการรับจ้างทาของได้สิ้นสุดลงแล้ว และ
ปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไป ให้ขอคืนตามมาตรา ๑๒๒ ได้
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
สัญญาที่ทาขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อ
สัญญานั้นมิได้ทาในประเทศไทย

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

จากตาราง จะเห็ นได้ว่า หากเราจ้างทาของ เราจะต้องติดอากรแสตมป์ ๑ บาท ของทุก
จานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียอากรและเป็นผู้ขีดฆ่า
แสตมป์ แต่เราก็สามารถขีดฆ่าแทนได้เช่นกัน เพราะวรรคท้ายของมาตรา ๑๐๗ ของพระราชบัญญัติ
กาหนดว่า “ให้ผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอาประโยชน์ขีด ฆ่าแทนได้ ” ทั้งนี้ เรา "ขีด ฆ่า " เพื่อมิให้ใช้
แสตมป์ได้อีก อาจโดยการลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับ
กระดาษ และลงวัน เดือน ปี ก็ได้
วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์
เรารู้แล้วว่าจะต้องติดอากรแสตมป์ ๑ บาท ของทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือที่เราพูดกัน
ติดปากว่า “ติดอากร พันละ ๑ บาท) วิธีคิดก็คือ นาจานวน ๑,๐๐๐ หารวงเงินที่จ้าง ตัวอย่างเช่น เรา
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จ้าง ๒๐,๐๐๐ บาท หารด้วย ๑,๐๐๐ ก็จะได้เท่ากับ ๒๐ บาท แต่มีวิธีที่ง่าย ๆ ก็คือ เราตัดตัวเลขสาม
ตัวหลังเครื่องหมาย , ออกไป ในที่นี้คือ เลข ๐ เราก็จะได้ราคาอากรแสตมป์ที่เราจะติดแล้ว หากมีเศษ
ก็ติดเพิ่มเข้าไป ๑ บาท เท่านี้เราก็ปิดอากรแสตมป์ไม่ขาดแล้ว
การจ้างตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
เรามักบอกกับผู้ที่มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปิดอากรแสตมป์อยู่บ่อยครั้ง ว่า หากเป็นการ
จ้างที่มีว งเงิน ไม่ถึงสองแสนบาท ให้ ติดอากรแสตมป์ แต่ถ้าสองแสนบาทขึ้นไป ให้ไปซื้อตราสารที่
สรรพากร แล้วทาไมเราถึงตอบแบบนั้นล่ะ คาตอบก็คือ เราปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) เรื่อง กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร
สาหรับตราสารบางลักษณะ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งมีข้อที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
ดังนี้
ข้อ ๒ ให้กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามมาตรา ๑๐๓(๓) แห่ง
ประมวลรัษฎากร สาหรับตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร
(๓) จ้างทาของ เฉพาะที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้าง ตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ตามลักษณะแห่ง
ตราสาร ๔. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ข้อ ๓ วิธีเสียอากรเป็นตัวเงิน
(๓) สาหรับตราสารตามข้อ ๒(๓) ให้ผู้รับจ้างชาระอากรเป็นตัวเงิน แทนการปิดแสตมป์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยต้องนาตราสารมาสลักหลังตาม ระเบียบของกรมสรรพากรก่อน
กระทาตราสาร หรือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันถัดจากวัน กระทาตราสารนั้น
กล่าวโดยสรุปก็ คือ หากมีการจ้างทาของ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป เฉพาะที่
รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้าง
ให้ผู้รับจ้างชาระอากรเป็นตัวเงิน แทนการปิดแสตมป์ ภายใน ๑๕ วัน ซึ่งหากล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องเสีย
เงินเพิ่ม ดังนี้
กรณีไม่เกิน ๙๐ วัน เสียเพิ่ม ๒ เท่า
กรณีเกิน ๙๐ วัน เสียเพิ่ม ๕ เท่า
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไปชาระอากรเป็นตัวเงินกับสรรพากรนั้น ทางสรรพากรจะดูจากใบเสนอ
ราคา แล้วหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อให้ได้มูลค่าสินค้าที่แท้จริง แล้วจึงคานวณค่าอากร
การติดอากรแสตมป์/ตราสาร
เมื่อเราทาใบสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญาจ้าง เราจะต้องปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ ๑ บาท ของ
ทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท และจะต้องปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๕ บาท
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อากรและตราสาร

อากรแสตมป์ ๑ บาท

อากรแสตมป์ ๕ บาท

อากรแสตมป์ ๒๐ บาท

(สัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง ให้นาต้นฉบับและคูฉ่ บับไปซือ้ ตราสารต่อสรรพากร)
แหล่งอ้างอิง ๑.
๒.
๓.
๔.

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช ๒๔๘๑ หมวด ๖
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) เรื่อง กาหนด
วิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สาหรับตราสารบางลักษณะ

