การคัดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการ
วัตถุประสงค์
สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้เสนอให้ส่วนราชการที มุ่งเน้นเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้จ ัดให้มีการ
บริ หารองค์ความรู ้ (Knowledge Management) โดยควรดํ าเนิ นการตามวิธีการที กํ าหนดไว้ 7 ขั นตอนในปี งบประมาณ 2550
กรมสรรพากรได้ นําองค์ความรู ้เรื อง “การคัดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพกิ จการ” มาบริ หารจั ดการ ซึ งในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ้ การคัดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการได้กําหนดกิจกรรมที ต้ องดํ าเนิ นการ7 ขั นตอนตาม
วิธีการที กพร. กํ าหนด
คู่มือการคั ดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการนี เป็ นผลทีได้ จากการดํ าเนิ นกิ จกรรมมาถึงขั นตอนที4 “การประมวล
และกลั นกรองความรู”้ โดยคณะทํางานวิเคราะห์ เกณฑ์ คัดเลือกรายผู ้ ป ระกอบการเพือตรวจสภาพกิจการ ซึ งประกอบด้วย
เจ้ าหน้าทีผู ้เชี ยวชาญด้านคัดเลือกรายตรวจสภาพกิ จการของสํานักงานสรรพากรภาคต่ าง ๆ และที มงานของสํานักมาตรฐานการ
กํ ากั บและตรวจสอบภาษีได้ประมวลกลั นกรองและเรี ยบเรี ยงองค์ความรูทั้ งทีอยู่ในตั วบุคคล T( acit Knowledge) คือจาก
ผู ้ เชี ยวชาญในคณะทํางานฯ และความรู ้ ที อยู่ภายนอก (Explicit Knowledge) คือจากประมวลรัษฎากร ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
มาตรฐานการบัญชี หลักการวิเคราะห์การเงิน ลั กษณะการประกอบธุ รกิ จ ทั งนีเพือเป็ นเครื องมื อให้ทีมกํากับสามารถนําไปใช้ใน
การปฏิบั ติงานได้ อย่างมืออาชี พ อั นจะช่วยผลักดั นให้ยุทธศาสตร์ ของกรมสรรพากรด้ านการสร้างฐานภาษีทียั งยืนบรรลุ
เป้ าประสงค์ต่อไป
เหตุผลและความจํ าเป็ น
การตรวจสภาพกิจ การเป็ นขั นตอนปฏิ บั ติงานกํากั บดูแลทีต่อเนื องจากขั นตอนการกํากับดูแลบนระบบ(เครื อข่ายรัษฎากร) เมือ
ทีมกํ ากั บพบว่ามีข้อมูลบ่งชี ว่าผู ้ ประกอบการอาจชําระภาษี ไม่ถูกต้อง สอดคล้ อกง ั บสภาพข้อเท็จจริ งจึงต้องออกตรวจ ณ สถาน
ประกอบการของผู ้ ประกอบการ เพือทราบถึงข้ อเท็จจริ งเกี ยวกั บสภาพการประกอบกิจการและสามารถประเมินความเหมาะสม
ของการยืนรายได้กั บสภาพกิจการที แท้ จริ งตลอดจนดํ าเนิ นการให้บริ การแนะนําความรู ้ เกียวกั บภาษีอากรและสร้าง
ความสัมพั นธ์ในลักษณะทีเหมาะสมกับผู ้ ประกอบการด้ วย
ก่อนการตรวจสภาพกิจการจะต้ อ งมีการวางแผนออกตรวจสภาพกิจ การล่วงหน้าเป็ นรายเดื อน การวิเคราะห์ข้ อมูลการกําหนด
ประเด็น และวิธีการตรวจแต่ละประเด็น เป็ นสิ งจําเป็ นและมีส่วนสําคั ญต่อการคั ดเลื อ กรายออกตรวจสภาพกิ จการรวมไปถึง
คุณภาพการตรวจสภาพกิ จการ ทั งนี เนื องจากหากออกตรวจสภาพกิจการรายผู ้ ประกอบการทียังไม่ สมควรออกตรวจ นอกจาก
จะไม่ สามารถจัดเก็บภาษีได้ มากขึ นแล้ ว ยังเป็ นการ เสี ยเวลาและอัตรากําลังเจ้ าหน้ าทีทีมีอยู ่ จํากัด อีกทั งเป็ นการรบกวน
ผู ้ ประกอบการ ซึงไม่ ใช่ การสร้ างสั มพันธ์ ทีดี อันเป็ นหลักการสํ าคัญของการกํากับดูแลแต่ อย่ างใด
การตรวจสภาพกิจ การในปัจจุบั น ได้เน้นคุณภาพของการตรวจสภาพกิจการมากกว่าปริ มาณจํ านวนรายที ออกตรวจ กล่าวคือการ
ออกตรวจสภาพกิ จการ ควรส่ งผลให้ผู้ประกอบการยืนแบบแสดงยอดขาย-ยอดซื อ และชําระภาษีถูกต้ อง สอดคล้องกั บสภาพ
ข้ อเท็จจริ ง และสัมพั นธ์กับสภาพเศรษฐกิจ แต่จากการศึกษาและวิเคราะห์การตรวจสภาพกิจการที ผ่านมา ปรากฏว่าส่ วนใหญ่
เมือที มกํากั บดูแลออกตรวจสภาพกิ จการและยุติเรื องการตรวจสภาพกิจการแล้ว ได้ยุติเรื องการตรวจสภาพกิจการด้ วยกรณี
เหมาะสมมากกว่ากรณี อืนๆ เช่ น ยืนเพิ มเติม ตรวจปฏิบัติการ เป็ นต้น ซึ งชี ให้เห็นถึ งการวางแผนและคั ดเลือกรายเพือออกตรวจ
สภาพกิจการทียังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที ควร ประเด็นดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การสร้างฐานภาษี ที ยั งยืนของ
กรมสรรพากร

ดั งนั น ในการพิจารณาบริ หารองค์ความรู้ ในปี งบประมาณ2550 องค์ความรู ้เรื องการคัดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพ
กิจการ จึงถูกหยิบยกขึ นมาพิจ ารณาดําเนิ นการเป็ น ลํ าดั บต้น ๆ และได้ รับการคั ดเลือกให้จ ั ดทําแผนการจั ดการความรู ้เสนอ กพร.
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคัดเลือกรายเพือตรวจสภาพกิจการ
ในการจัดการบริ หารองค์ความรูเ้ รื องการคัดเลื อกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการกรมสรรพากรได้นําปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็ นหลักในการดําเนิ นการ ดั งนี
1. ความมีเหตุผล
- เก็บรวบรวมข้ อมูลของผู ้ ประกอบการจากผลการประกอบกิจการตามที แสดงไว้ ในการยืนชําระภาษี เพือใช้เป็ นฐานข้ อมูลใน
การวิเคราะห์ข้ อเท็จจริ งเบื องต้นในการคัดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือตรวจสภาพกิ จการ เป็ นการเสริ มสร้างฐานภาษีทียั งยืน
- วิเคราะห์ความเสี ยงจากฐานข้อมูล เพือคัดเลือกและลําดับความสําคั ญผู ้ ประกอบการรายทีมีความเสี ยงในการชําระภาษี ไม่
ถูกต้ องครบถ้วน เพือวางแผนการออกตรวจสภาพกิจการ
- ออกตรวจสภาพกิ จการโดยใช้ข ้ อมูลที ได้จากการวิ เคราะห์ความเสี ยง เปรี ยบเทียบกับสภาพข้อเท็จจริ งการประกอบกิจการจริ ง
เพือใช้ประเมิ นความเหมาะสมในการยืนชําระภาษี ให้ใกล้เคียงกั บสภาพความเป็ นจริ ง
2. ความพอประมาณ
- วางแผนกํ าหนดเป้ าหมายรายผู ้ ประกอบการที ออกตรวจสภาพกิ จการ โดยมี การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี ยงทีมีแนวโน้มว่าชําระ
ภาษีไม่ถูกต้ องครบถ้วน ซึ งอาจเป็ นผลมาจากการไม่เข้าใจข้ อกฎหมายภาษีอากร ซึ งเจ้ าหน้าทีจะให้ความรู ้และคําแนะนําปรึ กษา
เกียวกั บภาษีอากรให้ผู ้ ประกอบการเพือจะได้เสี ยภาษีอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทั งนี ยั งเป็ นการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดได้
อย่างคุ ้ มค่า และมี ประสิ ทธิ ภาพ
3. การสร้ างภูมิคุ ้ มกันทีดี
- มีการกํ าหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการติ ดตามผลการคั ดเลื อกรายผู ้ เสี ยภาษีอากรทั งในระดั บสรรพากรพื นที สรรพากร
ภาค และระดับกรม และกําหนดเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานไว้ อย่างชัดเจน
- มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ มีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) เพือนํามาใช้ในการปรับปรุ งแนวทาง วิธีการ ให้เหมาะสมกั บ
ข้ อเท็จจริ ง และเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบ ัติงาน
- มีการกํ าหนดหน่วยงาน เจ้ าหน้าที ผู ้ รับผิดชอบ เพือให้คําปรึ กษาแก่ผปฏิ
ู ้ บัติงาน เมือเกิ ดปัญหาในการปฏิบัติ

เกณฑ์ การตัดสิ นใจคัดเลือกรายผู้ ประกอบการ
สํานักมาตรฐานการกํากั บและตรวจสอบภาษีได้จ ั ดทําระบบคู ่ คิดทีมกํากับ ซึ งเป็ นระบบทีมีข้อมูลสนับสนุนการปฏิ บ ั ติงาน
ของที มกํ ากั บและการบริ หารงานจั ดเก็บภาษีทีมกํ ากั บสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการคั ดเลื อกรายผู ้ ประกอบการเพือ
ออกตรวจสภาพกิจการได้ โดยเฉพาะข้ อมูลในเมนูหลั ก “ข้ อมูลเพือการกํากับดูแล” เมนูย่อย “เงินได้ นิติบุคคล” “เงินได้
บุคคลฯ” และ “ภาษีมูลค่าเพิ ม” จะมีข้อมูลทีแสดงถึงความเสี ยงการเสี ยภาษี ไม่ถูกต้ อ งของผู ้ ประกอบการจากแบบแสดง

รายการภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ ม
เนื องจากการใช้ ข้อมูลเกณฑ์ ความเสี ยงดังกล่ าว ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจคัดเลือกรายเพือออกตรวจสภาพกิจการ
นัน จําเป็ นต้ องอาศัยความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ดั งนั นเพือให้ทีมกํากับสามารถใช้
เกณฑ์ในระบบคู่คิดทีมกํ ากั บได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึ นคณะทํ างานฯ จึ งได้พิจารณาแนวทางการตั ดสิ นใจคัดเลือก
รายเพือออกตรวจสภาพกิ จการ ดั งนี
1. กําหนดคะแนน หรื อนําหนั กของเกณฑ์ ความเสี ยง
ปัจจุบั นระบบคู่คิดทีมกํ ากับได้ก ําหนดเกณฑ์ความเสี ยงไว้3 ประเภท คือ
1. เกณฑ์ความเสี ยงจากการแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ ม (7 เกณฑ์)
2 เกณฑ์ความเสี ยงจากแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล( 11 เกณฑ์)
3. เกณฑ์ความเสี ยงจากแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดา(7 เกณฑ์)
ซึ งในการคั ดเลือกรายผู ้ ประกอบการเพือออกตรวจสภาพกิ จการส่ วนใหญ่ ทีมกํากับจะพิจารณาว่าผู ้ ประกอบการรายใด ติ ด
เกณฑ์ความเสี ยงจํานวนมาก จะเป็ นรายทีต้อ งออกตรวจเป็ นลํ าดับต้นๆ เช่น รายทีติดเกณฑ์ความเสี ยงภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
4 เกณฑ์ และติ ดเกณฑ์ภาษี เงินมูลค่าเพิ ม 2 เกณฑ์ รวมเป็ น 6 เกณฑ์ จะถูกคั ดเลื อกรายออกตรวจสภาพกิ จการก่อนรายทีติ ด
เกณฑ์รวมกั น 4 เกณฑ์ แต่ข้ อ เท็จจริ งรายที ติ ด 4 เกณฑ์นี อาจมี ระดั บความเสี ยงต่อการชําระภาษีสูงกว่ารายทีติ ด 6 เกณฑ์
เนื องจากระดับความเสี ยงของแต่ละเกณฑ์นั นแตกต่างกัน เช่นเกณฑ์ความเสี ยงภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล กรณี “ขาดทุนขั นต้ น”
ย่อมมี ระดับความเสี ยงสู งกว่าเกณฑ์ “ไม่มีทรัพย์สินถาวรไม่มีค่าเช่า” เพราะแสดงความผิดปกติของการประกอบธุรกิจซึ งมี
ผลต่อการชําระภาษีมากกว่า
จากปั ญหาดังกล่าว คณะทํ างานฯ จึ งได้ วิเคราะห์ระดับความเสี ยงของแต่ละเกณฑ์ แล้วให้นํ าหนักโดยกําหนดเป็ นคะแนน
ความเสี ยง 3 ระดั บ ดังนี
ระดับความเสี ยง คําอธิบาย คะแนนหรื อนําหนัก
ความเสี ยงสู ง ความเสี ยงทีมีผลต่อการชําระภาษีมาก 3
ความเสี ยงปานกลาง ความเสี ยงทีมีผลต่อการชําระภาษีปานกลาง
(น้อยกว่ากลุ่มแรก) 2
ความเสี ยงตํ า ความเสี ยงทีมีผลต่อการชําระภาษ๊
(น้อยกว่ากลุ่ม 2 กลุ่มแรก) 1
ข้ อมูลจากแบบ
ภาษีมูลค่าเพิ ม

เกณฑ์ ความเสี ยง

คะแนน /นําหนัก

ยอดซื อ > ยอดขาย

3

ขอคืนเครดิตติ ดกั น 6 เดือนสุ ดท้าย

3

ขอคืนเงิ นสดติดกัน 3 เดือน (ยกเว้ นรายยอดขายอั ตรา0 ต่อ
ยอดขายรวมเกิน 50% )

3

เงินจ่าย ภ.ง.ด. 53+3+4117 > ยอดขาย ภพ.30

3

P/T รายตั ว > P/T ภาค

2

ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล

ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดื อน 4 ขอคืนเงิ นสด

2

ไม่ยืนแบบหนึ งใน 6 เดือนสุ ดท้ าย

1

ขาดทุนขั นต้ น

3

ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชําระ

3

สิ นค้ าปลายงวดมากกว่าซื อสิ นค้ า

3

สิ นค้ าคงเหลื อมากกว่ารายได้ โดยตรง

3

ขายเสี ย VAT มากกว่ารายได้ โดยตรง

2

มีเงิ นให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี ยรับ

2

ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด. 50

2

ไม่มีสินทรัพย์ ถาวรไม่มีค่าเช่า

1

ไม่มีรายได้ โดยตรงและรายได้อืน

1

ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด. 51

1

ยืนแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดไปเกิน 25%

1

ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ 4117 แต่ไม่ยืน ภ.ง.ด.90

3

มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ 4117 มากกว่าเงิ นได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90

3

เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่า 1,800,000 แต่ไม่จด VAT

2

ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่าเงิ นได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90

2

ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็ นสมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90

2

รายทีอยู่ในที มกํากั บแต่ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.90

1

มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ 4117 ปี 48 มากกว่าปี 47

1

2. นําข้ อมูลอื นมาประกอบการจั ดลําดับ
นอกจากการใช้คะแนนเกณฑ์ความเสี ยงตามข้อ 1 แล้ว ทีมกํ ากับควรใช้ข้อมูลอืนประกอบการจัดลําดับการออกตรวจด้วย
ตั วอย่างเช่น ข้ อมูลรายได้ของกิ จการ ซึ งแสดงถึงขนาดกิ จการ อาจใช้ประกอบในกลุ่มผู ้ ประกอบการทีมีคะแนนความเสี ยง
ทีเท่ากั น โดยจัดลําดับการออกตรวจสภาพกิจการขนาดใหญ่ก่อน เป็ นต้ นข้ อมูลที ใช้ประกอบการจัดลําดับการออกตรวจ
ก่อนหลังมี ดังนี
1. ข้ อมูลยอดซื อและยอดขายตามแบบ ภ.พ.30
2 . ข้ อมูลรายได้รวมและภาษี ทีคํ านวณตามแบบ ภ.ง.ด.50
3. ข้ อมูลรายได้รวม ม.40 (5) –(8) และภาษีทีคํานวณได้ ตาม ภ.ง.ด.90
4. วั นออกตรวจสภาพกิ จการครั งสุ ดท้าย

3. วิธีการใช้ ข้อมูล
ผู ้ ประกอบการรายใดทีติ ดเกณฑ์ความเสี ยงก็จะมีคะแนน/นําหนักตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ อ 1 แล้วนําคะแนนทีได้ ของ
แต่ละเกณฑ์มารวมกันเพือแสดงเป็ นคะแนนถ่วงนํ าหนักของแต่ละประเภทภาษี
ข้ อมูลดังกล่าว จะปรากฏในระบบคู่คิดที มกํ ากั บ เมนูหลัก“ข้ อมูลเพือการกํากับดูแล” เมนูย่อย “การคัดเลือกรายตรวจ
สภาพกิจการ” แสดงข้ อมูลจํานวนรายทีติดเกณฑ์ภาษีประเภทต่ าง ๆ ในระดั บภาค สท. ทีมใหญ่ ทีมย่อย ส่ วนข้ อมูลรายตั ว
จะแสดงในระดับทีมย่อยเท่านั นโดยเรี ยงลําดับรายผู ้ ประกอบการตามISIC และผลรวมคะแนนถ่ วงนําหนั กของเกณฑ์
ความเสี ยงทั งภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีเงิ นได้(นิ ติบุคคลและบุคคลธรรมดา) แสดงข้อมูลแยกเป็ น 4 ตาราง ดังนี
1. เกณฑ์ค ัดเลือกรายนิ ติบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสี ยงภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ ม
2 เกณฑ์ค ั ดเลือกรายนิ ติบุคคลไม่ จดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสี ยงภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
3. เกณฑ์ค ัดเลือกรายบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสี ยงภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
และภาษีมูลค่าเพิ ม
4. เกณฑ์ค ัดเลือกรายบุคคลธรรมดาไม่ จดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสี ยงภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
ผู ้ ประกอบการรายใดมีคะแนนถ่วงนํ าหนักรวมสู งก็จะเป็ นรายทีอยู่ในข่ายที จะถูกพิจารณาเพือออกตรวจสภาพกิกจารเป็ น
ลํ าดั บต้ นๆ อย่างไรก็ตามในการเลือกรายตรวจสภาพกิ จการทีมกํากับยั งต้ องคํานึ งถึงปัจจั ยหรื อองค์ประกอบอื น ๆ เช่ น
นโยบายกรมสรรพากรไม่ให้ออกตรวจสภาพกิจการซํ าภายใน1 ปี เว้ นแต่จําเป็ น หรื อกรมฯ สั งการ จึ งต้องพิจารณาวั น
ออกตรวจสภาพกิ จการครั งสุ ดท้ายประกอบการคัดเลื อกรายด้ วย เพือพิจารณาว่ารายใดได้ ตรวจสภาพกิ จการไปแล้วบ้ าง
หรื อ นโยบายของสํานักงานสรรพากรภาค สรรพากรพื นที อาจเน้นการตรวจกิ จการขนาดใหญ่ ก็ให้พิจารณารายได้/
ยอดขายประกอบด้ วย
วิธีการตรวจรายทีติ ดเกณฑ์ความเสี ยง
แบ่งวิธีการตรวจตามลั กษณะการประกอบกิจการเป็ น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1. กิจการผู ้ ผลิต
กิจการผู ้ ผลิต
เกณฑ์ ความเสี ยง VAT
เกณฑ์ ความเสี ยง

สิ งทีควรดําเนินการ

1. ยอดซือมากกว่ ายอดขาย
หมายถึง ยอดซื อตามแบบ ภ.พ.30 ในช่วง
ระยะเวลาตามการประมวลผลของข้อมูล
เปรี ยบเทียบกับยอดขายสิ นค้ าทั งสิ นตาม
แบบ ภ.พ.30 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยยอด
ซื อมากกว่ายอดขาย ซึ งถือว่าผิดปกติ

ทีมกํ ากั บจะต้องหาข้อ เท็จจริ งเพิ มเติ มเพือให้ทราบว่ายอดซื อเกิ ดจากซื อ
สิ นค้ า วั ตถุดิบ เท่านั น หรื อมีการซื อทรัพย์สิน หรื อรายจ่ายลงทุนจริ งหรื อไม่
เชื อถือได้ หรื อไม่ และตรวจยอดขายสิ นค้ าว่าครบถ้วนถูกต้ องเพียงใด โดย
1. ตรวจสอบการลงรายงานภาษี ซื อ
ยอดซื อทีมี ภาษีซื อทั งสิ นของผู ้ ผลิต ได้ แก่วั ตถุดิบ และรายจ่ายในงบการเงิน
ทีมี ภาษีซื อ เช่นค่าไฟฟ้ า นํ าประปาเครื องเขี ยนแบบพิมพ์ ค่าซ่อมแซม ค่า

เพราะโดยปกติการดําเนิ นธุรกิจ จะมียอด
ซื อน้อยกว่ายอดขาย กิจการจึงจะมีก ํ าไร
ส่ วนมากรายทีติ ดเกณฑ์ความเสี ยง กรณี นี
มั กจะติดเกณฑ์ความเสี ยง P/T รายตั ว
มากกว่า P/T ภาค
3. P/T รายตัว มากกว่ า P/T ภาค
หมายถึงค่า P/T คงต้ องสู งมาก (P/T
หมายถึง ยอดซื อทีมี ภาษีซื อทังสิ นต่อ
ยอดขายสิ นค้า )

ยามรักษาการณ์ ค่ าบริ การทีมีภาษี ซื อ หรื อรายจ่ายทีมี ภาษีซื อ
2. ตรวจสอบการผลิตจริ ง
2.1 กรณี มีสูตรมาตรฐานการผลิ ตกรมศุลกากร ดูได้ จากระบบคู่คิดทีมกํ ากั บ
เมนูย่อย “ข้ อมูลภายนอก” ก็อาจคํ านวณหาผลผลิตที ได้ตามสู ตรดังกล่าว
หากทราบปริ มาณวั ตถุดิบทีใช้
2.2 ถ้ ายั งไม่เคยตรวจสภาพกิจการในช่วงระยะเวลา12 เดือนทีผ่านมา ก็ให้
วางแผนเพือออกตรวจสภาพกิ จการ ในการตรวจก็จะสามารถทราบผลผลิต
ได้จาก
(1) การชั ง ตวง วั ดวั ตถุดิบหลักที ใช้ในการผลิต ต่อ1 หน่ วยสิ นค้ าทีผลิตได้
หาว่าเป็ นร้อยละเท่าไหร่ ต่อยอดขายสิ นค้า 1 หน่ วย (ราคาขายดูจากอิ นวอยซ์)
หรื อ
(2) หากเป็ นสิ นค้าชิ นเล็กนํ าหนักน้อยอาจชั งนํ าหนักครั งละจํานวนมา
ก เช่น
100 ชิ น มีน ํ าหนักเท่าใดแล้วคํานวณว่าวั ตถุดิบที ใช้ไปเท่าใด จะได้สินค้ า
สําเร็จรูปตามการคํานวณเท่าใด ส่ วนใหญ่จะคํ านวณได้มากกว่า ดั งนั นหาก
ทราบว่าวัตถุดิบใช้ไปเท่าใด (ดูจากใบเบิ กวั ตถุดิบในแต่ละวั น) อาจทราบ
ผลผลิ ตทีแท้ จริ งได้ หรื อ
(3) โดยการพูดคุยสอบถามจากคนงานในขั นตอนการผลิ ตต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในขั นตอนสุ ดท้าย อาจได้ข้ อมูลว่าในแต่ละวั นผลผลิ ตที ได้ ทั งหมดเท่าใด
หรื อ
(4) อาจจะมี รายงานการผลิ ตสิ นค้ าประจํ าเครื องจักรแต่ละเครื องก็จดหรื อ
ถ่ายเอกสาร และให้เจ้ าของกิ จการลงลายมือ ชื อรับรองไว้ เป็ นหลั กฐานหรื อ
(5) ตรวจสอบชั วโมงการทํางาน หรื อ
(6) หากสิ นค้ าทีต้องมี การบรรจุหีบห่ อ อาจสอบถามคนงานทีจุดทีผลิตสิ นค้ า
สําเร็จหรื อมีการนําสิ นค้าผลิ ตได้เข้าบรรจุหีบห่อ จะทราบถึงสิ นค้าทีผลิตได้
ในแต่ละวั น หรื อ
(7) กรณี ได้รับบั ตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ตรวจสอบจํ านวนและกํ าลั ง
การผลิตของเครื องจักรทีระบุในบั ตรส่ งเสริ มการลงทุน กั บเครื องจักรทีมีอยู่
จริ ง ถ้าพบว่าการผลิตเกินจากทีกําหนดในบัตรส่ งเสริ ม จะไม่ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร
(8) ถ้ าพบว่ามีการผลิตน้อยกว่ากําลั งการผลิตของเครื องจักรทีมีอยูในขณะที
่
มีการซื อวั ตถุดิบปริ มาณมากให้ตั งข้อสังเกตว่าอาจมีการจํ าหน่ายวั ตถุดิบหรื
อนําวั ตถุดิบไปผลิ ตทีอื น
2.3 ตรวจสอบการขนส่ งสิ นค้าเข้า – ออก อาจสอบถามได้ จากยาม

รักษาการณ์ หรื อรายงานรถเข้า – ออกของยามรักษาการณ์ จะมีรายงานว่ามี
รถมาส่ งสิ นค้าจากไหนและรถออกไปส่ งสิ นค้า หมายเลขรถไปขนส่ งสิ นค้ า
ไปทีใดในรายงานของยามรักษาการณ์
กรณี การซื อวั ตถุดิบที ต้องผ่านการชั งนํ าหนักก่อนเข้ าโรงงานสามารถทราบ
ปริ มาณวั ตถุดิบที ใช้ในการผลิตได้ จากใบรายงานการชั งนํ าหนักหักด้วย
นํ าหนักรถทีบรรทุก
2.4 ตรวจสอบบั ญชี คุมสิ นค้ า
วั ตถุดิบทีรับเข้าใกล้เคียงกับทีได้ จากข้ อมูลรายงานของยามรักษาการณ์ การ
เบิกวั ตถุ ดิบไปใช้จริ ง เปรี ยบเทียบกับการเบิกวั ตถุดิบไปใช้ตามบั ญชี คุม
สิ นค้ าว่าใกล้เคี ยงกั นหรื อไม่
ผลผลิ ตทีได้ นําไปเปรี ยบเทียบกั บการบั นทึกบัญชีคุมสิ นค้าสําเร็ จรู ปทีผลิ ต
ได้ในแต่ละวั นว่าใกล้เคี ยงกันหรื อไม่
การเบิกจ่ายสิ นค้ าจากบัญชี คุมสิ นค้าสําเร็ จรู ป เปรี ยบเทียบกับ ข้ อมูลใน
รายงานของยามรักษาการณ์ หรื อใบรายงานการชั งนํ าหนัก
2.5 ตรวจสอบกั บข้อมูลรายจ่ายทีเป็ นปัจจัยสําคั ญต่อกระบวนการผลิต
(1) ค่าไฟฟ้ า หรื อค่ าเชื อเพลิงที ใช้ในการผลิ ต โดย
(1.1) อาจเปรี ยบเที ยบกับค่าไฟฟ้ าแต่ละปี ในระยะเวลาเดียวกัน หากไม่
แตกต่างดูว่ายอดขายแตกต่างหรื อไม่ หรื อ
(1.2) นําค่าไฟฟ้ าเปรี ยบเที ยบกั บต้นทุน สิ นค้ าทีขายเปรี ยบเทียบกั บกิจการ
อย่างเดียวกั น หรื อ
(1.3) อาจนําค่ ากระแสไฟฟ้ าในแต่ละเดือน แต่ละปี ว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้ า
จํ านวนหน่ วยที ใช้แตกต่างกันอย่างไร โดยข้ อมูลไฟฟ้ า ทั งไฟฟ้ านครหลวง
และไฟฟ้ าภูมิภาค ดูได้จากระบบคู่คิดทีมกํากั บ เมนูย่อย “ข้ อมูลภายนอก”
ซึ งมี ข้ อมูลจํานวนเงิ นค่าไฟฟ้ า จํานวนหน่วยไฟฟ้ า ยอดขายรวมตามแบบ
ภ.พ.30 และ % ค่าไฟฟ้ าต่อยอดขาย
(2) ภาชนะบรรจุหีบห่ อ
(2.1) เปรี ยบเทียบจํานวนภาชนะบรรจุหีบห่ อที ใช้ไป กั บปริ มาณสิ นค้า
สําเร็จรูปที ผลิตได้
(2.2) ดูความสัมพั นธ์รายจ่าย ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อกับยอดขาย เปรี ยบเทียบ
ปี ปั จจุบันกั บปี ก่อน ว่าสอดคล้องกั บยอดขายในแต่ละปี หรื อไม่
2. ไม่ยืนแบบหนึ งใน 6 เดือนสุ ดท้าย

กิจการผู ้ ผลิตไม่ควรมีการไม่ยืนแบบ หากไม่ยืนแบบหนึ งใน 6 เดือ นสุ ดท้ าย
ทีมกํ ากั บควรดําเนิ นการดังนี

1. สอบถามข้อมูล โดยทางโทรศั พท์ (ถ้าทราบหมายเลขโทรศั พท์หากเป็ น
รายเก่ าอาจดูจากสํานวนตรวจสภาพกิจการในอดี ตทีผ่านมา หรื อทราบจาก
เจ้ าหน้าทีคนเดิมที เคยดูแล) หรื อ
2. มีหนังสื อเชิ ญพบ หรื อรายทียั งไม่ เคยตรวจสภาพกิจการ ก็อาจนําเข้าแผน
ตรวจสภาพกิ จการ โดยรวบรวมข้ อมูลที มีอยู่ให้มากทีสุ ด และวิเคราะห์
ข้ อมูลดังกล่าวก่อนออกไปตรวจสภาพกิ จการ เพือให้การตรวจกระชับ
รวดเร็ ว มีคุณภาพ
3. ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดื อน 4 ขอคืนเงิ น
สด
4. ขอคืนเครดิตติดกั น 6 เดือนสุ ดท้ าย
5. ขอคืนเงิ นสดติดกัน 3 เดือน (ยกเว้ นราย
ยอดขายอัตรา 0 ต่อยอดขายรวมเกิ น 50%)

ควรมี ยอดขาย ภาษีขายมากกว่ายอดซื อและภาษีซื อ อย่างไรก็ตามมีบางกรณี
ทีผู ้ ประกอบการอาจมีภาษีซื อมากกว่าภาษีขาย ซึ งได้แก่
1. เริ มประกอบกิจการ อาจมี ภาษีซื อจากการก่อสร้ างอาคาร หรื อลงทุนใน
ทรัพย์สิน
2. ลงทุนในทรัพย์สิน หรื อ เครื องจั กรเพิ มเติ ม
3. มียอดส่ งออก มากกว่ายอดขายในประเทศ
นอกเหนื อจากที กล่าว หากภาษีซื อมากกว่าภาษีขาย ควร
3.1 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีซื อกับรายงานภาษีซื อ ว่า
(1) ซื อทรัพย์ สินทีไม่เกียวข้ องกับกิจการ เช่นซื อรถยนต์บรรทุกโดยลั กษณะ
ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ แต่มีบางกรณี อาจไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เช่นใช้ในการรับจ้างขนส่ งซึ งไม่เกียวข้ องกับกิจการที จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ ม
(2) ความมีอยู่จริ งของทรัพย์ สิน เปรี ยบเทียบทะเบียนทรัพย์ สินกั บตัว
ทรัพย์สิน เช่น ถ้าเป็ นรถยนต์ ขอดูทะเบียนรถ คู่มือการใช้รถ เป็ นต้น
(3) ดูว่าเป็ น ใบกํากั บภาษีซื อต้องห้าม ตามมาตรา82/5 แห่ งประมวลรัษฎากร
หรื อไม่ เช่ น ก่อสร้างอาคารทีไม่เกียวข้องกับกิ จการหรื อ เกี ยวข้ องกับกิจการ
ทีได้ รับยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิ ม
(4) กรณี ผู ้ ผลิตทีมีลักษณะของการประกอบกิจการผลิ ตเพือจํ าหน่ายหรื อ
รับจ้ างผลิต หากเป็ นกรณี รับจ้างผลิ ตวั ตถุดิบจะเป็ นของผู ้ ว ่าจ้ าง
3.2 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีขายกั บรายงานภาษี ขาย
(1) การจัดทําใบกํากั บภาษีต้ องเป็ นใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป เท่านั น
(2) ตรวจความน่ าเชือถือของใบกํ ากับภาษี เช่ น เป็ นการออกใบกํากับ ภาษี
ให้แก่ผู ้ ทีซื อจริ ง
(3) ราคาขายตามใบกํากั บภาษีไม่ควรตํ ากว่าราคาตลาด โดยทั วไปของสิ นค้า
ประเภทนั น
3.3 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีซื อ– ขายกับการบั นทึกรายงานสิ นค้าและ

วั ตถุดิบ
6. เงินจ่าย ภ.ง.ด.53+3+4117 มากกว่า
ยอดขาย ภ.พ.30
หมายถึงรายทีปรากฏข้อมูลเงิ นได้ ทีถูกผู ้
จ่ายเงิ นทั งภาคเอกชน และภาครัฐเป็ นผู ้
หักภาษี ณ ทีจ่าย และข้อมูลจํานวนเงินได้
ดั งกล่าวสู งกว่ายอดขาย ภ.พ.30

โดยปกติกิจการผู ้ ผลิ ตจะไม่ติดเกณฑ์กรณี นี เว้ นแต่มีการรับจ้ างผลิ ตหรื อ
ผลิ ตขายให้ส่วนราชการ จะถูกหักภาษี ณ ที จ่าย และหากติ ดเกณฑ์ความเสี ยง
ดั งกล่าวให้พิจ ารณาว่า ตามหลั กความรับผิดในการเสี ยภาษี มูลค่าเพิ มจะ
เกิดขึ นเมือมีการส่ งมอบสิ นค้ า(ขายเชื อ) หรื อมีการชําระค่าสิ นค้ า (ขายเงิ น
สด) ดังนั นหากการบั นทึ กยอดขายทีต้ องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มโดยใช้เกณฑ์
สิ ทธิ อาจไม่ตรงกั บยอดเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายซึ งใช้เกณฑ์เงิ นสดทีม
กํ ากั บจึงต้ องดูความสัมพั นธ์ดั งกล่าว

กิจการผู ้ ผลิต
เกณฑ์ ความเสี ยง CIT
เกณฑ์ ความเสี ยง
1. ขาดทุนขั นต้ น

สิ งทีควรดําเนินการ
1. สาเหตุทีขาดทุนขั นต้น
1.1 ยอดขายไม่ถูกต้อง ให้พิจารณาจาก
(1) ราคาขายไม่เป็ นไปตามราคาตลาด
“ราคาตลาด” หมายถึงราคาทีสิ นค้านั นมีการซื อขายกั นจริ งโดยทั วไปอาจมิ ใช่ ราคาทีทําการซื อขาย
อยู่
กรณี ทีมี ราคาของทางราชการประกาศกํ าหนด สามารถใช้เป็ นราคาตลาดทีใช้อ ้างอิงได้
ถ้ าไม่มีราคาของทางราชการประกาศกําหนด ให้สืบหาราคาตลาดจากแหล่งข้ อมูลภายนอกอืนๆ
เช่น Website ของสถาบั นหรื อสมาคมของแต่ละอุตสาหกรรมนั นๆนอกจากนี ยั งสามารถให้
ผู ้ ประกอบการเป็ นผู ้ นําพิสูจน์ราคาตลาดของตนเองก็ได้
(2) ปริ มาณการขายให้เปรี ยบเทียบผลผลิตทีได้จากกระบวนการผลิ ต สมุดรายงานสิ นค้าและ
วั ตถุดิบ และยอดขายทีบั นทึ ก
1.2 ต้ นทุนการขาย
(1) หากแสดงต้ นทุนขายไว้ สูง ให้พิจารณาถึ งต้นทุนผลิตโดยเฉพาะต้ นทุนผลิ ตต่อหน่วย มีการ
บั นทึกตามหลั กการบัญชี ถูกต้ องหรื อไม่
(2) ให้ตรวจสอบความถูกต้ องของการแสดงมูลค่าสิ นค้ าคงเหลือปลายงวด
1.3 การคํานวณหาต้นทุนการผลิ ต
(1) ระบบต้ นทุน ทีกิจการเลือกใช้ว่าเป็ น
• ระบบต้ นทุนช่วง( Process costing system ) เหมาะสมกั บ กิ จการทีผลิ ตสิ นค้ าที เหมือนๆกันเป็ น
จํ านวนมาก ซึ งวิธีการวั ดมูลค่าของต้ นทุน มั กจะใช้วิธีถั วเฉลี ยถ่วงนํ าหนัก
• ระบบต้ นทุนงานสั งทํ า(Job order costing system) เหมาะสมกั บกิจการทีผลิตสิ นค้ าทีมี ความ
แตกต่างกั นซึ งวิธีการวั ดมูลค่าของต้ นทุนมักจะใช้วิธีจ ํ าเพาะเจาะจง
การปั นส่ วนค่าโสหุ ้ยการผลิ ตทีคิ ดเข้างาน ในการตรวจอาจใช้วิธีการสุ่ มเป็ นรายสัญญา แบ็ช ล็อต
แผนก หรื อเป็ นขั นตอนแล้วแต่กรณี เพือทดสอบการคํานวณต้นทุนผลิตต่อหน่วย
ดูผลผลิตจากกระบวนการผลิตว่ามีอ ั ตราสู ญเสี ยเท่าใด หากเป็ นของเสี ยปกติ จะถือเป็ นต้ นทุนของ
สิ นค้ าหน่วยทีดี
หากเป็ นของเสี ยเกิ นปกติจะถือ เป็ นค่าใช้จ่ายของงวดบั ญชี นั นๆและหากมี การทําลายได้ ปฏิบัติตาม
คํ าสั งกรมสรรพากรที ป.79/2541 หรื อไม่
นอกจากนี จะต้ องตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะอาจจะนําค่าใช้จ่ายในส่วนทีเป็ น ของ
ต้ นทุนมาถื อเป็ นค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานอีกครั ง
1.4 การคํานวณมูลค่าสิ นค้ าคงเหลื อเป็ นไปตามหลั กการบัญชี ทั วไปอย่างสมํ าเสมอซึ งกิจการอาจ

ใช้วิธี FIFO Average Cost หรื อ Specific Method เป็ นต้น ตลอดจนการตรวจสอบต้นทุนสิ นค้าที
ขายว่ากิ จการใช้ วิธีการบัญชี สินค้ าแบบ Perpetual Inventory System หรื อ Periodic Inventory
System
2. ตรวจสอบการปฏิ บั ติตามประมวลรัษฎากรในส่ วนทีเกียวข้ องกับสิ นค้าคงเหลื อ คือ มาตรา65
ทวิ(6)
2.1 รายการทีควรรวมเป็ นสิ นค้ าคงเหลือ ของกิ จการ เช่ น สิ นค้ าระหว่างทาง ได้ แก่สินค้าทีซื อตาม
เงือนไข F.O.B Shipping point) สิ นค้ าฝากขาย รวมตลอดถึงค่าวั ตถุดิบปลายงวด วั สดุสิ นเปลื อง
คงเหลือปลายงวด และ งานระหว่างทํ าปลายงวดด้ วย
2.2 กรณี ตรวจพบว่ากิ จการมีการขายสิ นค้าที ไม่เป็ นไปตามราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้
พิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา 65 ทวิ(4) ประเมินราคาขายให้เป็ นไปตามราคาตลาด
2.3 ผลกระทบทางด้ านภาษี มูลค่าเพิ มและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี มีสินค้ าขาดจากรายงานสิ นค้ า
และวั ตถุดิบ ตามมาตรา 87(3) หรื อมาตรา87 วรรคสอง ไม่ว่าจะเกิ ดจากการตรวจพบของกิจการ
เองหรื อตรวจพบโดยเจ้าพนักงานให้ถือเป็ นการขาย(มาตรา 77/1) กิจการต้องนําส่ งภาษีขาย และ
ถือเป็ นรายได้ ทีต้ อ งเสี ยภาษี เงินได้นิติบุคคลด้วย
แต่กรณี ทีมีสินค้ าเกินจากรายงานสิ นค้าและวั ตถุ ดิบไม่ถือเป็ นการขาย ซึ งอาจต้ องรั บผิดค่าปรับ
ทางอาญา
3. สําหรับผู ้ ผลิตที นําเข้าวั ตถุดิบ ราคาต้ นทุนของวั ตถุดิบให้ใช้ราคาตาม ใบกํากั บสิ นค้าไม่ใช่ ราคา
ทีปรากฏบนใบขนสิ นค้ าขาเข้า
2. ขาดทุนสะสม
มากกว่าทุนชํ าระ

ขาดทุนสะสมมากกว่ าทุนทีชํ าระ อาจมีสาเหตุจาก
1. การประกอบกิจการโดยมี ผลขาดทุนมาโดยตลอด และสะสมมาจนเกินกว่าเงินลงทุน อาจเกิ ด
จากการทีกิ จการเริ มประกอบกิ จการซึ งการขาดทุนสะสมไม่ควรเกิน 5 ปี มีความเสี ยงสู งทีกิจการ
จะแสดงรายได้ไว้ ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องเนื องจากกิจการมี ผลขาดทุน ทุกปี อาจมี ปัญหาเกียวกับการ
ดํ ารงอยู่ของกิจการ กรณี นี อาจจะต้ องตรวจเชิ งลึ กทั งด้านรายได้ ต้นทุนการผลิ ตต้ นทุนขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เพือพิสูจน์ความครบถ้ วนถูกต้ อง(ถ้ าเป็ นไปได้ อาจต้องตรวจBank
Statement ควบคู่ไปด้วย)
2. กิจการดําเนิ นการขาดทุนในระหว่างเวลาทีภาวะเศรษฐกิจตกตํ าเป็ นจํ านวนมาก เช่นกรณี การ
เปลียนแปลงระบบแลกเปลียนเงิ นตรา หรื อการดํ าเนิ นนโยบายทางธุรกิจทีผิดพลาดเป็ นเหตุให้
เกิดผลขาดทุนสะสมจํ านวนมากแต่ไม่ได้ เกิ ดขึ นทุกปี ควรจะได้ ไต่สวนหาสาเหตุการขาดทุน
จํ านวนมากดังกล่าว และกิ จการมี วิธีการปรับองค์กรหรื อนโยบายเพือบริ หารกิจการให้อยู่รอดได้
อย่างไรหรื อไม่ และดําเนิ นการควบคู่ไปกับการตรวจความถูกต้ องครบถ้ วนของการลงรายการด้ วย
3. ตรวจสอบความมี อยู่จริ งของหนี สิ น เพือดูว่า มีการหลบยอดขายมาลงเป็ นหนี สิ นหรื อไม่หากมี
การกู้ยืมจริ งให้ดูว่านํามาใช้ลงทุนหรื อซื อทรัพย์สินของกิจการจริ งหรื อไม่

3. ขายเสี ย VAT
มากกว่ารายได้
โดยตรง

หากติ ดเกณฑ์ดั งกล่าว อาจเกิ ดจากสาเหตุ
เกณฑ์การรับรู ้รายได้
ถ้ าเป็ นการผลิ ตเพือขายในประเทศอย่างเดียว โดยทั วไปความรับผิดในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มและ
ภาษีเงิ นได้จะเกิ ดขึ นเมื อมี การส่ งมอบ(เกณฑ์สิทธิ ) ดั งนั น ยอดขายทีต้องเสี ยภาษีตามแบบ ภ.พ.30
กั บยอดรายได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ควรจะเท่ากั น หากไม่เท่ากั นให้พิจารณา
1. หากเป็ นผู ้ ประกอบการส่ งออกให้พิจารณาฐานภาษี มูลค่าเพิ มตามมาตรา79/4 (1) แห่ งประมวล
รัษฎากร
2. จํ าหน่ ายทรัพย์ สิน ซึ งภาษีมูลค่าเพิ มแสดงตามมูลค่าทีขายแต่ทางภาษีเงินได้ ฯจะแสดงกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สินและเป็ นเงินได้ อนๆ
ื
3. อาจมี รายได้ อืนทีไม่ต้องเสี ย VAT เช่น ค่ าส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดหรื อประโยชน์ทีได้รับเป็ น
ทรัพย์สินหรื อบัตรท่องเที ยว
4. มีการรับเงิ นค่าสิ นค้ าล่วงหน้าต้ องเสี ย VAT ตามคําสั งกรมสรรพากรที ป.73/2541

4. สิ นค้ าปลายงวด โดยทั วไปของการประกอบธุรกิจควรจะมีสินค้ าคงเหลือปลายงวดน้อยกว่ายอดซื อสิ นค้าประกอบ
มากกว่าซือสิ นค้ า กั บธุรกิจจะไม่ลงทุนสต็อกสิ นค้ ามากเกินความจํ าเป็ น ดังนั นหากเกิดกรณี ด ั งกล่าวให้พิจารณา
1. การคํานวณสิ นค้าคงเหลือปลายงวดเป็ นไปตามหลักการบั ญชี ทีรับรองโดยทั วไปหรื อไม่
ตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการสิ นค้าคงเหลื อปลายงวด เช่น หากเป็ นกรณี FIFO อาจดูไล่
จาก Invoice ณ วั นปลายงวดย้ อนขึ นไปและจะต้องปฏิบัติอย่างสมํ าเสมอด้ วย
2. สุ่ มตรวจนับสิ นค้ าคงเหลื อ เปรี ยบเที ยบกับรายงานสิ นค้าและวั ตถุดิบว่ามีสินค้ าคงเหลื อจริ ง
หรื อไม่ อาจต้องทํ าการสุ่ มตรวจนับความถูกต้องครบถ้ วนของสิ นค้าคงเหลือ ทั งนี ในการตรวจนับ
ให้เลือกตรวจนับสิ นค้ าทีมีอยู่จริ งเปรี ยบเทียบกับรายงานสิ นค้ าและวั ตถุดิบ และทดสอบเลือก
รายการสิ นค้าจากรายงานสิ นค้าและวั ตถุดิบไปยั งตัวสิ นค้ าทั งนี เพือพิสูจน์ความมี อยู่จริ งของ
สิ นค้ า
3. ตรวจดูหลักฐานการซื อว่ามีชนิ ดของสิ นค้าหลากหลายตามที ขายจริ งหรื อไม่ อาจนํายอดซื อมา
ลงบั ญชี น้อย เพือหลบยอดขาย
5. ไม่ มีสินทรั พย์
ถาวร ไม่ มีค่าเช่ า

หมายถึง ไม่มีรายการสิ นทรัพย์ ถาวรปรากฏในงบดุล และไม่มีค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุน
ควรหาสาเหตุ เนื องจากกิ จการผู ้ ผลิ ตโดยทั วไปย่อมต้องมี สินทรัพย์ถาวรประเภทอาคาร เครื องจักร
เพือใช้ในการผลิตสิ นค้า
1. หากสิ นทรัพย์ ถาวรเป็ นกรรมสิ ทธิ ของผู ้ ประกอบการควรปรากฏรายการสิ นทรัพย์ ถาวรดังกล่าว
ในงบดุล และรายการค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ ถาวรดังกล่ าวในงบกําไรขาดทุน
2. หากไม่ปรากฏสิ นทรัพย์ ถาวรในงบดุล ที มกํ ากั บควรออกไปตรวจสภาพกิจการ หากพบ

สิ นทรัพย์ ถาวร ตั งอยู่ ณ สถานประกอบการก็ให้ตรวจสอบกรรมสิ ทธิ ของสิ นทรัพย์ ถาวรดังกล่าว
และแนะนําปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้ อเท็จจริ ง
3. กรณี กิจการใช้ Out Saurce อาจไม่มีสินทรัพย์ถาวรเพือใช้ ในการประกอบกิ จการ
6. มีเงินให้ กู ้ยืมแต่ ไม่ รายการลูกหนี เงิ นให้กู้ ยืมด้ านเดบิ ตในงบดุลแต่ไม่ปรากฏรายการ ดอกเบี ยรั บในงบกําไรขาดทุน
ประเด็นทีพิจารณา
มีดอกเบียรั บ
1. ตรวจสอบดูว่ามีการทํ าสัญญาหรื อไม่
2. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ หรื อผู ้ ถือ หุ ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน (ดอกเบี ย)หรื อ มีดอกเบี ยตํ ากว่า
ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอ ั นสมควร ให้คิดดอกเบี ยตามราคาตลาดที ให้กู้ยืมเงิ น ทั งนี อาศั ยอํานาจ
ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่ งประมวลรัษฎากร
การประเมิ นดอกเบี ยตามราคาตลาดให้เป็ นไปตามหนังสื อที กค 0802/4687 ลงวั นที 23 สิ งหาคม
2537
3. พิจารณาว่าต้ อ งเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะหรื อไม่ ทั งนี ตามคําสั งกรมสรรพากรที ป.26/2534 ลงวั นที
25 ธันวาคม พ.ศ.2534
4. กรณี พบว่าไม่มีการโอนเงิ นให้แก่ผู ้ กู้จริ งอาจเป็ นการสร้ างรายการทางบัญชี อาจเป็ นเงินสดทีได้
จากการขายแต่ไม่บั นทึ กเป็ นรายได้
7. สิ นค้ าปลายงวด แสดงว่าสิ นค้าทีมี ไว้ เพือขาย (สิ นค้ าต้ นงวดและสิ นค้าที ผลิตได้) กิจการไม่สามารถขายออกได้ใน
แง่ของกิ จการคื อเป็ นการจมทุน และสิ นค้ ามีความเสี ยงทีจะล้าสมั ยหรื อเสื อมสภาพสู ง ควรจะหยุด
มากกว่ารายได้
การผลิตสิ นค้าประเภทนั นๆ และหาทางเร่ งระบายสต็อคดั งนั น ตามข้ อเท็จจริ งธุ รกิจ ะมุ่งเน้นใช้
โดยตรง
นโยบายส่ งเสริ มการขาย มากกว่าทีจะมุ่งเพิ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต หรื อเพิ มผลผลิตจึงควร
ตรวจสอบจากงบการเงิ นว่ากิจการได้ด ํ าเนิ นการตามแนวทางดั งกล่าวหรื อไม่โดยดูจากค่าใช้จ่าย
ในการส่ งเสริ มการขาย (อาจเพิ มขึ นในปี ถั ดไปก็ได้)และค่าใช้จ่ายในส่ วนของต้ นทุนการผลิตไม่
ควรจะเพิ มขึ นหากกิ จการไม่ได้ ดําเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว อาจแสดงยอดขายไม่ครบถ้ วน
นอกจากนี แล้ว ในการตรวจสอบความครบถ้ วนของการแสดงรายรับควรจะได้ ท ํ าการตรวจนับ
สิ นค้ าคงเหลื อเพือพิสูจน์ความถูกต้ องและความมีอยู่จริ งของรายการสิ นค้าคงเหลือปลายงวดด้วย
เพราะอาจมีการขายทีไม่แสดงไว้ และกํ าหนดสิ นค้าคงเหลื อขึ นมาโดยไม่มีสินค้ าจริ ง
8. ไม่ มีรายได้
ถ้ าเป็ นกิ จการที เริ มประกอบการอาจยั งไม่มีรายได้แต่หากกิจการตั งมานานแล้ วแต่ไม่มีรายการค้า
โดยตรง และรายได้ ใดๆ ควรจะได้ สอบถามหาสาเหตุทีไม่แจ้ งเลิ กกิ จการเพราะหากไม่มีธุรกรรมกิ จการก็ย ั งคงมี
รายจ่ายเช่นค่าทําบัญชี ค่าสอบบั ญชี ซึ งอาจได้จากการเข้าตรวจสภาพกิ จการหรื อไต่สวนผู ้ เสี ยภาษี
อืน
9. ไม่ ยืนแบบ ภ.ง.ด. อาจมี สาเหตุจ าก
1. ไม่มีผู ้ รับรองงบการเงิน
50
2. ไม่ทราบว่าจะต้องมีการยืนแบบแสดงรายการ
ถ้ าไม่มีผ ู ้ รับรองงบการเงินทีมกํ ากั บควรตรวจสอบเชิ งลึกว่าเหตุใด จึงไม่มีผ ู ้ รับรองงบการเงินเช่น

อาจมี การทํ าบั ญชี ทีไม่ถูกต้ องในหลายรายการซึ งอาจเป็ นความเสี ยงทางด้านภาษีด้วย และอาจเข้า
ข่ายมี เจตนาหลี กเลียงภาษี ซึ งถ้าจําเป็ นแก่กรณี อาจจะต้ องออกหมายเรี ยกตรวจสอบและดํ าเนิ นการ
ประเมินภาษี ในอั ตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) ก็ได้
ถ้ าเป็ นกรณี ทีสองควรแนะนําให้ยืนแบบแสดงรายการ เพือเสี ยภาษีให้ ถูกต้ องโดยชําระเบี ยปรับ
และเงิ นเพิ ม ตลอดจนค่าปรับทางอาญากรณี ไม่ ยืนแบบแสดงรายการต่อไป
10. ไม่ ยืนแบบ
ภ.ง.ด.51

กรณี ไม่ยืนแบบ 51 แต่ไม่มีผลต่อประเด็นในการพิจารณาความผิดตามมาตรา 67 ตรี ควรแนะนํา
ให้ยืนแบบให้ถูกต้อง

11. ยืนแบบ ภ.ง.ด. การเปรี ยบเที ยบกรณี ยืนประมาณการขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ต้ องเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง
51 ขาดไปเกิน 25% แบบ ภ.ง.ด. 51 กั บ แบบ ภ.ง.ด.50 ทีบริ ษ ั ทฯยืนไว้ แล้ว (ไม่ใช่เป็ นการเปรี ยบเทียบกําไรจาก
ประมาณการ ตาม ภ.ง.ด. 51 กั บ ผลกําไรหลังการตรวจสอบ(ถ้ามี) ) กรณี พบว่าแสดงประมาณการ
กํ าไรตาม ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ต้ องตรวจสอบว่าเป็ นกรณี ทีมีเหตุอันควรหรื อไม่
โดยพิจารณาประกอบตามแนวทาง คํ าสั งกรมสรรพากรที ป.50/2537 (ถ้ าไม่เข้าหลั กเกณฑ์ตาม ป.
50/2537 สามารถส่ งเหตุผลและข้ อเท็จจริ งให้ มก.พิจารณาได้)
ถ้ าไม่มีเหตุอ ั นควรกิ จการจะต้ อ งเสี ยเงิ นเพิ มในอัตราร้อยละ20 ตามมาตรา 67 ตรี หรื ออัตราร้อยละ
0.10 0.50 หรื อ 1.50 ของเงิ นภาษีทีชําระไว้ ขาด กรณี พิจารณาลดเงิ นเพิ มตามคําสั งกรมสรรพากรที
ท.ป.81/2542 (จํ านวนเดือนนับจนถึ งวั นทียืน ภ.ง.ด.50) แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า

กิจการผู ้ ผลิต
เกณฑ์ ความเสี ยง PIT
เกณฑ์ ความเสี ยง

สิ งทีควรดําเนินการ

1. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และแบบ 4117 แต่ เชิ ญพบ เพือไต่สวนข้ อเท็จจริ ง หากผู ้ มีเงินได้ มี เงิ นได้ พึงประเมินในปี ที ล่วงมาแล้วถึง
เกณฑ์ทีจะต้ องยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี แนะนําให้ ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้
ไม่ ยืน ภ.ง.ด.90
ถูกต้ อง
2. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ แบบ 4117
มากกว่ าเงินได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.90

บุคคลธรรมดาบางรายอาจยืนแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายได้ ไว้ ไม่ครบถ้ วน โดยอาจมี
รายได้ ทั งทีได้ ถูกหักภาษี ณทีจ่ายและรายได้ ทีไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึ งหากยืน
แบบฯ โดยแสดงรายได้ ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ ต ํ ากว่าที ปรากฏในข้อมูลดั งกล่าวก็ถือ
ว่ายืนเงินได้ไว้ ไม่ครบถ้ วน เนื องจากเงิ นได้ทีถูกหักภาษี ณ ที จ่าย จะถูกหักเมือได้รับเงิ น
และนิ ยามของเงินได้พึงประเมิ นก็เป็ นสิ งทีได้รับมาแล้ วหรื อเรี ยกว่าเกณฑ์เงิ นสดเช่ นกั น

3. เงินได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่ า
1,800,000 บาท แต่ ไม่ จด VAT

เจ้ าหน้าทีต้องติดตามผู้ มีเงิ นได้ทีติ ดเกณฑ์ความเสี ยงกรณี นให้
ี เข้ามาจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ มให้ได้ ทุกรายและเมือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ มแล้ ว ผู ้ เสี ยภาษีมีหน้าที
ต้ องยืนแบบแสดงรายการตามกํ าหนด และดูแลให้มีการยืนแบบอย่างครบถ้ วน
เว้ นแต่พิสูจน์ได้ ว่า
1. เงินได้ จากการจําหน่ายสิ นค้าที ได้รับยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ ม เช่ นขายสิ นค้ าพืชผลทาง
การเกษตรการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2. ภริ ยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สิ นปี ภาษีต้องนําเงิ นได้มารวมเป็ นเงินได้ของสามี
แต่ภรรยาได้ จดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ มในนามของตนเองไว้ แล้วหรื อไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ ม เพราะมูลค่าฐานภาษี ไม่ถงึ เกณฑ์ต้ องจดทะเบียน

4. รายทีอยู ่ ในทีมกํากับแต่ ไม่ ยืนแบบ รายผู้ ประกอบการบุคคลธรรมดา ที อยู่ในที ม กํ ากั บแต่ไม่ยืนแบบภ.ง.ด.90 ให้วิเคราะห์
ก่อนว่า
ภงด.90
1. รายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม ให้สืบค้น ข้ อมูลจากฐาน F-VAT หากปรากฏว่ามี
ยอดขายหรื อยอดซื อ แสดงว่ายั งประกอบกิจการอยู่ให้เชิ ญพบ หากไม่ปรากฏยอดขาย
หรื อยอดซื อให้พิจารณา Clean ฐานตามระเบี ยบงานกรรมวิธีฯ 2539
2. รายทีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม ให้แจ้ง สส. สํารวจว่า ยั งประกอบกิ จการอยู่
หรื อไม่ หากเชื อได้ ว่ากิ จการได้เลิ กประกอบการแล้ วให้เสนอผู ้ มีอ ํานาจขอลบรายออก
จากระบบกํ ากั บฯ
5. ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่ า กิจการผู ้ ผลิตให้ใช้เกณฑ์สิทธิ ในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มยอดขายทีต้องเสี ยภาษีตามแบบ
แสดงรายการ ภ.พ.30 อาจจะไม่เท่ากั บยอดรายได้ ทีต้องเสี ยภาษีมูลค่า เพิ มตามแบบ
เงิน ได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90
แสดงรายการ ภ.ง.ด.90 เนื องจากการยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ผู ้ เสี ยภาษีจะต้ องนํา
เงินได้ทีรับในรอบปี ภาษี มาคํ านวณเป็ นเงินได้พึงประเมิ นเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ตามมาตรา 39 แห่ งประมวลรัษฎากร แต่บางรายการทีมี การออกใบกํากั บภาษี
เพือนํายอดขายไปเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มแล้ ว แต่ยั งไม่มีการรับเงิ นก็จะยั งไม่รวมคํานวณ
เป็ นเงิ นได้เพือเสี ยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
เจ้ าหน้าทีสามารถปรับปรุ งกับยอดขายที ต้ องเสี ยภาษี ตามแบบแสดงรายการภ.พ.30
จากเกณฑ์สิทธิ เป็ นเกณฑ์เงินสด เพือนําไป เปรี ยบเทียบ ยอดรายได้ตามแบบแสดง
รายการ ภ.ง.ด.90 ดั งนี
ยอดรายได้ตามแบบ ภ.พ.30 (เกณฑ์สิทธิ ) XXX บาท
บวก ลูกหนี คงเหลื อต้ นงวด / รายได้ค ้างรับต้ นปีXXX บาท
เงินรับล่วงหน้าปลายปี XXX บาท
XXX บาท
หัก ลูกหนี คงเหลื อปลายงวด / รายได้ ค้างรับปลายปี XXX บาท
เงินรับล่วงหน้าต้ นปี XXX บาท
XXX บาท
ยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด) XXX บาท
ให้เปรี ยบเทียบยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด) กับเงิ นได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90
หากไม่เท่ากั นผู ้ ประกอบการอาจจะเสี ยภาษี อากรไม่ถูกต้ อง
นอกจากเกณฑ์รับรู ้รายได้ทีต่างกันแล้ว อาจเกิ ดจากประเด็นอืนก็ได้ เช่ น
- มีการจํ าหน่ ายทรัพย์สิน
- มีการรับเงิ นค่าสิ นค้ าหรื อค่าบริ การล่วงหน้า
6. ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็ นและ
สมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90

รายผู้ ประกอบการบุคคลธรรมดาทีมีเงิ นได้พึงประเมินตามมาตรา40 (5) -(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทีมีการหักค่าใช้จ่ายตาม ความจําเป็ นและสมควร ตามแบบ ภ.ง.ด.90
ซึ งต้ องพิจารณาว่า
1. เงินได้ ประเภทดังกล่ าวกฎหมายกําหนดให้หักหรื อเลื อกให้หักค่าใช้จ่ายตามความ
จํ าเป็ นและสมควรได้ หรื อไม่
2. รายจ่ายทีนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้ จะต้องเกี ยวข้องโดยตรงกับการหาเงิ นได้และเป็ น
กรณี จ ํ าเป็ นที จะต้ องมีรายจ่ายนั นๆทั งรายจ่ายนั นจะต้องมีจ ํ านวนทีสมควรด้วย โดย
พิจารณาว่า ไม่ต้ องห้ามตามมาตรา65 ทวิและ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุ โลม
ให้พิจารณาและนําข้อมูลการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงิ นได้เปรี ยบเทียบกับเงินได้ พึง
ประเมินแต่ละประเภท และพิจารณาร้อยละของการหักค่ าใช้จ่ายว่าเหมาะสมเพียงใด
หากเกิดความผิดปกติ ควรเป็ นรายทีถูกคัดเลือกเพือออกตรวจสภาพกิจการ

7. มีข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และแบบ 4117 ปี

เงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายนั นอาจเป็ นเงินได้เพียงส่ วนหนึ งของผู ้ มีเงินได้ต้ องหา

48 > ปี 47

ข้ อเท็จจริ งว่ามี เงินได้ กรณี อืนทีไม่ต้องถูกหักภาษีเงิ นได้ด ้ วยหรื อไม่โดยเฉพาะกิจการ
ผู ้ ผลิตการตรวจสภาพกิ จการอาจทําให้ทราบว่าชําระภาษีเหมาะสมกับข้ อเท็จจริ งหรื อไม่

กิจการซื อมา-ขายไป
เกณฑ์ ความเสี ยง VAT
เกณฑ์ ความเสี ยง

สิ งทีควรดําเนินการ

1. ยอดซือมากกว่ ายอดขาย

1. ตรวจสอบยอดซื อ ว่ามี ลั กษณะเหล่านี หรื อ ไม่
(1) เป็ นภาษี ซื อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่ งประมวลรัษฎากร เช่น ไม่มีใบกํ ากับภาษี ภาษีซื อ
เกิดจากการรับรอง หรื อภาษี ซื อเกิดจากการซื อรถยนต์นั งไม่เกิน10 คน เป็ นต้น
(2) อาจเกิ ดจากนําภาษีซื อในรอบ 6 เดือนนับแต่เดือนถั ดจากเดือนที ออกมาใช้ ซึ งไม่ใช่ เหตุ
สุ ดวิสัยหรื อข้อผ่อนปรนตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีมูลค่า เพิ ม (ฉบับที 4) ทีมี
สิ ทธิ นําใบกํ ากับภาษี ซื อซึ งมิได้ นําไปหักในการคํานวณในเดื อนภาษี ได้
(3) หากเกิ ดจากการลงทุนในทรัพย์ สินให้ดูความมีอยู่จริ งของทรัพย์ สินและเป็ นทรัพย์ สินที ใช้
ประกอบกิ จการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ มหรื อไม่
2. ตรวจสอบยอดขาย ยอดขายอาจลงไว้ ไม่ครบถ้ วน
(1) ดูสภาพข้ อเท็จจริ งสิ นค้ามีไว้ เพือขายในกิจการและตรวจสอบกับ
- ใบกํ ากั บ ภาษี ซื อ หากพบว่าไม่มีรายการซื อตามใบกํากั บภาษีซื อ แสดงถึงกิจการอาจหลบทั ง
ยอดซื อยอดขาย
หากอ้างว่าเป็ นการฝากขาย ให้ขอดูสัญญาตังตัวแทน ซึ งต้ องเป็ นไปตามประกาศอธิ บดีฯ
เกียวกั บภาษีมูลค่าเพิ ม (ฉบับที 8) ลงวั นที 27 ธันวาคม 2534
- ใบกํ ากั บ ภาษี ขาย หากพบว่าขายโดยไม่ออกใบกํากับภาษีหรื อออกใบส่ งของแทน แสดงถึง
กิจการอาจยืนยอดขายไม่ครบถ้ วน
(2) ขายสิ นค้ าตํ ากว่าราคาทุนโดยไม่มีเหตุอ ั นสมควร
(3) กรณี ขายปลีก ให้ตรวจ ณ จุดขายสังเกตการณ์ขณะเข้าตรวจว่า เมือมี ลูกค้ ามาซื อสิ นค้ ามีการ
ออกใบกํากั บภาษี ให้หรื อไม่ ออกอย่างไร หากไม่มีการออกแสดงว่ามาออกใบกํากับภาษีขาย
ภายหลั ง ซึ งจะไม่เป็ นไปตามข้ อ เท็จจริ งแล้ ว ผู ้ ขายสามารถแจ้งราคาตํ ากว่าทีขายจริ งและจะ
ออกใบกํากั บภาษีขายเฉพาะทีมีใบกํากับภาษีซื อส่ วนสิ นค้ าทีไม่มีใบกํ ากั บภาษี ก็จะไม่ออก
ใบกํากั บภาษี ทําให้ยอดขายขาดหายไปและการออกใบกํากั บภาษี อาจดึงให้ช ้ากว่าความเป็ น
จริ ง ซึ งหากตรวจนับสิ นค้ าจะพบความผิดปกติ

2. ไม่ ยืนแบบหนึงใน 6 เดือน

หากไม่ยืนแบบหนึ งใน 6 เดือนสุ ดท้ าย ทีมกํากับอาจ

สุ ดท้ าย

- สอบถามข้อมูล โดยทางโทรศั พท์ (ถ้าทราบหมายเลขโทรศั พท์หากเป็ นรายเก่าอาจดูจาก
สํานวนตรวจสภาพกิ จการในอดี ต หรื อทราบจากเจ้ าหน้าทีคนเดิมที เคยดูแล) หรื อ
- อาจมี หนังสื อ เชิ ญพบ หรื อรายทียั งไม่ เคยตรวจสภาพกิจการ ก็อ าจนําเข้าแผนตรวจสภาพ
กิจการ โดยควรรวบรวมข้ อมูลทีมีอยู่ให้มากทีสุ ด และวิเคราะห์ ข้ อมูลดังกล่าวก่อนออกไป
ตรวจสภาพกิจการ เพือให้การตรวจกระชับ รวดเร็ ว มีคุณภาพ

3. P/T รายตัว มากกว่ า P/T
ภาค

ให้พิจารณาว่า มีรายการลักษณะดั งต่อไปนี หรื อไม่
1. นําภาษีซื อทีใช้ในกิจการยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิมมาหักภาษี ขาย
2. อาจมี ภาษีซื อเกี ยวกั บรายจ่ายที ใช้ในการบริ หาร ในสัดส่ วนทีสู งกว่าในกิจการลักษณะ
เดียวกั น
3. หากพบว่ากิจการมีเครื องบั นทึกการเก็บเงินเพือออกใบกํ ากับภาษี ใช้ในกิจการมากกว่าทีได้รับ
อนุ ม ั ติ อาจแสดงถึง มิ ได้นํายอดขายจากเครื องบันทึ กการเก็บเงิ นดังกล่าวมาถือเป็ นยอดขาย
4. ยืนแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดซื อและภาษีซื อเกิ นกว่าหลั กฐาน
5. หากเกิ ดจากการลงทุนในทรัพย์ สิน ให้ดูความมีอยู่จริ งของทรัพย์สิน และเป็ นทรัพย์ สินที ใช้
ในการประกอบกิจการทีจดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ มหรื อไม่
6. อาจมี ภาษีซื อทีใช้ในกิจการยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ มมาเป็ นภาษีซื อทั งหมดหรื อมีการเฉลียภาษี
ซื อ แต่ไม่เป็ นไปตามประกาศอธิ บดี ฯ เกี ยวกั บภาษี มูลค่าเพิ ม(ฉบับที 29)

4. ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดื อน
4 ขอคืนเงิน
สด
5. ขอคืนเครดิตติดกัน 6 เดือน
สุ ดท้ าย
6. ขอคืนเงินสดติดกัน 3 เดือน
(ยกเว้ นรายยอดขายอัตรา 0 ต่ อ
ยอดขายรวมเกิน 50%)

ควรมียอดขาย ภาษีขาย มากกว่ายอดซื อและภาษี ซื อ อย่างไรก็ตามมีบางกรณี ทีผู ้ ประกอบการ
อาจมี ภาษีซื อมากกว่าภาษี ขาย ซึ งได้ แก่
1. เริ มประกอบกิจการอาจมีภาษีซื อจากการก่อสร้างอาคาร หรื อลงทุนในทรัพย์ สิน
2. ลงทุนในทรัพย์สิน เพิ มเติม
3. มียอดส่ งออก มากกว่ายอดขายในประเทศ นอกเหนื อจากทีกล่าว หากภาษีซื อมากกว่าภาษี
ขาย ควร
3.1 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีซื อกับรายงานภาษีซื อ ว่า
(1) ซื อทรัพย์ สินทีไม่เกียวข้ องกับกิจการ เช่นซื อรถยนต์บรรทุกโดยลั กษณะใช้ในประกอบ
ธุรกิจ แต่มีบางกรณี อาจไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่ น ใช้ในการรับจ้ างขนส่ ง ซึ งไม่
เกียวข้ องกับกิจการที จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม
(2) ความมีอยู่จริ งของทรัพย์สิน เปรี ยบเทียบทะเบียนทรัพย์สิน กั บตั วทรัพย์ สิน เช่ นถ้ าเป็ น
รถยนต์ขอดูทะเบียนรถ คู่มือการใช้รถ เป็ นต้ น
(3) ดูว่าไม่เป็ นใบกํากับภาษีซื อต้ องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่ งประมวลรัษฎากร เช่น ก่อสร้าง
อาคารที ไม่เกียวข้ องกับ กิจการ หรื อเกียวข้องกับกิ จการที ได้รับยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ ม
3.2 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีขายกับรายงานภาษี ขาย
(1) ตรวจความน่ าเชื อถือของใบกํ ากับภาษี เช่ น เป็ นการออก ใบกํ ากับภาษี ให้แก่ผู ้ ซือจริ ง

(2) ราคาขายตามใบกํากั บภาษีไม่ควรตํ ากว่าราคาตลาด โดยทั วไปของสิ นค้าประเภทนั น
3.3 ให้สังเกตรายงานสิ นค้ าและวั ตถุดิบโดยเฉพาะรายการสิ นค้าและวั ตถุดิบที ไม่มีการ
เคลื อนไหว เพือพิจารณาว่า ยั งคงมีอยู่จริ งหรื อไม่
7. เงินจ่ าย ภ.ง.ด.53+3+4117 โดยปกติ กิ จการซื อมาขายไปจะไม่ติดเกณฑ์กรณี นี เว้ นแต่มีการขายให้ส่วนราชการ จะถูกหัก
ภาษี ณ ทีจ่าย และหากติ ดเกณฑ์ความเสี ยง ดั งกล่าวให้พิจารณาว่า ตามหลั กความรับผิดในการ
มากกว่ ายอดขาย ภ.พ.30
เสี ยภาษี มูลค่าเพิ มจะเกิ ดขึ นเมือมี การส่ งมอบสิ นค้ า(ขายเชื อ) หรื อมีการชําระค่าสิ นค้ า (ขายเงิ น
สด) ดังนั นหากการบั นทึ กยอดขายทีต้ อ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มโดยใช้เกณฑ์สิทธิอาจไม่ตรงกั บ
ยอดเงิ นได้ทีถูกหักภาษี ณ ที จ่าย ซึ งใช้เกณฑ์เงินสดทีมกํ ากั บต้อ งดูความสัมพั นธ์ดังกล่าว
กิจการซื อมา-ขายไป
เกณฑ์ ความเสี ยง CIT
เกณฑ์ ความเสี ยง
1. ขาดทุนขั นต้ น

สิ งทีควรดําเนินการ
หมายถึง ต้ นทุนสิ นค้ าที ขายมีมูลค่ามากกว่ารายได้จากการจําหน่ าย สิ นค้าโดยตรงให้
พิจารณา
- รายได้ จากการจําหน่ ายสิ นค้า
- ต้ นทุนสิ นค้ าที ขาย
1. รายได้ แจ้งไว้ ไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกบั ญชี รายได้
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของราคาขายสิ นค้ า เช่น
ราคาขายตํ ากว่าราคาตลาดต้องพิจารณาราคาทุนและราคากลางหรื อ ผู ้ ค้ากิจการประเภท
เดียวกั น หรื อเป็ นการสร้างหลั กฐานการขายให้ตํ ากว่าราคาขายจริ งหากไม่มีเหตุอ ั นควรให้
พิจารณาใช้อ ํานาจตามมาตรา 65ทวิ(4)
1.2 ตรวจสอบความครบถ้ วนของปริ มาณการขาย โดยคํ านวณหาปริ มาณ
สิ นค้ าทีขายตามหลั กการบัญชี เปรี ยบเทียบกั บรายงานสิ นค้าและวั ตถุดิบ
1.3 กรณี การขายสิ นค้าแบบเช่ าซื อหรื อผ่อนชําระเป็ นงวด การคํานวณรายได้ต้ อ งเป็ นไปตาม
คํ าสั งกรมสรรพากรที ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิ มเติมโดย ท.ป.155/2549
2. ต้ นทุนสิ นค้ าที ขาย ให้พิจารณา
2.1 เปรี ยบเทียบสิ นค้าคงเหลือ ต้นงวดกับสิ นค้ าคงเหลือปลายงวดปี ก่อน
2.2 มีการส่ งคืนสิ นค้ า หรื อได้ส่วนลดรับ แต่มิได้นํามาหักออกจากบั ญชี ซื อเป็ นเหตุ ให้บัญชี
ซื อสู งกว่าความจริ ง
2.3 ให้พิจารณาการบั นทึ กสิ นค้ าคงเหลือได้ปฏิ บัติตามหลักการบัญชี ทีรับรองโดยทั วไปอย่าง
สมํ าเสมอหรื อไม่
2.4 ถ้ าเป็ นกิ จการขนาดเล็กที ไม่มีการตรวจนับสิ นค้าจริ งอาจเป็ นกรณี การกําหนดมูลค่า

สิ นค้ าคงเหลื อปลายงวดขึ นเอง เพือตกแต่งกําไรขั นต้นกล่าวคือ ทําให้ดูมีกําไรขั นต้นสู งหรื อ
ตํ าหรื อขาดทุนขั นต้ นตามทีกิจการต้องการ
2.5 การคํานวณสิ นค้ าคงเหลือ ปฏิบั ติตามมาตรา65ทวิ(6) หรื อไม่
2. ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชํ าระ ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนทีชําระ อาจมีสาเหตุจาก
1. การประกอบกิจการโดยมี ผลขาดทุนมาโดยตลอด และสะสมมาจนเกินกว่าเงินลงทุน อาจ
เกิดจากการที กิจการเริ มประกอบกิจการซึ งการขาดทุนสะสมไม่ควรเกิ น 5 ปี มีความเสี ยงสู ง
ทีกิจการจะแสดงรายได้ ไว้ ไม่ครบถ้วนถูกต้องเนื องจากกิจการมีผลขาดทุนทุกปี อาจมี ปัญหา
เกียวกั บการดํารงอยู่ของกิ จการ กรณี นี อาจต้ องตรวจเชิ งลึกทั งด้าน รายได้ต้ นทุนขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เพือพิสูจน์ความครบถ้ วนถูกต้ อง(ถ้ าเป็ นไปได้ อาจต้องตรวจ
Bank Statement ควบคู่ ไปด้ วย)
2. กิจการดําเนิ นการขาดทุน ในระหว่างเวลาทีภาวะเศรษฐกิจตกตํ าเป็ นจํ านวนมาก เช่นกรณี
การเปลี ยนแปลงระบบแลกเปลียนเงินตรา หรื อการดําเนิ นนโยบายทางธุรกิจทีผิดพลาดเป็ น
เหตุให้เกิ ดผลขาดทุนสะสมจํ านวนมากแต่ไม่ได้เกิดขึ นทุกปี ควรไต่สวนหาสาเหตุการ
ขาดทุนจํานวนมากดังกล่าว และกิ จการมี วิธีการปรับองค์กรหรื อนโยบายเพือบริ หารกิจการ
ให้อยู่รอดได้อย่างไรหรื อไม่ และดําเนิ นการควบคู่ไปกับการตรวจความถูกต้ องครบถ้ วนของ
การลงรายการด้วย
3. ตรวจสอบความมี อยู่จริ งของหนี สิ น เพือดูว่า มีการหลบยอดขายมาลงเป็ นหนี สิ นหรื อไม่
หากมี การกู้ ยืมจริ งให้ดูว่านํามาใช้ลงทุนหรื อซื อทรัพย์ สินของกิ จการจริ งหรื อไม่
4. กรณี ขาดทุนสะสมมาหลายปี แต่ยั งดําเนิ นกิจการอยู่ได้ อาจมิได้ ขาดทุนจริ งถ้ าขาดทุน
ขั นต้ นตรวจตามกรณีติดเกณฑ์ ความเสี ยงขาดทุนขั นต้ น แต่ถ้ าขาดทุนสุ ทธิ ให้พิจารณาดูว่า
กิจการมี รายจ่ายการดํ าเนิ นงานเป็ นค่าอะไรบ้ างซึ งอาจจะมีรายจ่ายต้องห้าม โดยกิจการยัง
มิได้ ปรับปรุ งในทางบั ญชี ภาษีอากร เช่น
4.1 ค่าเสื อมราคาของรถยนต์นั งเกิน 1,000,000 บาท กิจการคิ ดค่าเสื อมราคาทั งจํานวน
4.2 สร้างหลักฐานการจ่าย โดยมิ ได้มีการจ่ายจริ ง เช่น ดอกเบี ยจ่าย หรื ออาจจะมี การกู้จริ ง
และได้ นําไปให้กู้ต่อ ไม่บั นทึ กเป็ นรายได้แต่ บั นทึกลงรายการด้ านดอกเบี ยจ่าย

3. ขายเสี ย VAT มากกว่ ารายได้ โดยทั วไปความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ มและภาษี เงิ นได้ จะเกิ ดขึ นเมือมีการส่ งมอบ
(เกณฑ์สิทธิ ) ดังนั นยอดขายทีต้องเสี ยภาษีตามแบบ ภ.พ.30 กั บยอดรายได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.50
โดยตรง
ควรจะเท่ากั น หากไม่เท่ากั นให้พิจารณา
(1) หากเป็ นผู ้ ประกอบการส่ งออกให้พิจารณาฐานภาษี มูลค่าเพิ มตามมาตรา79/4 (1) แห่ ง

ประมวลรัษฎากร
(2) จํ าหน่ ายทรัพย์ สิน ซึ งภาษีมูลค่าเพิ มแสดงตามมูลค่าทีขายแต่ทางภาษี เงินได้ฯ จะแสดง
กํ าไร หรื อขาดทุนจากการจํ าหน่ ายทรัพย์ สินและเป็ นเงินได้อืนๆ
(3) อาจมี รายได้ อืนทีไม่ต ้ องเสี ย VAT เช่น ค่ าส่ งเสริ มการขายส่ วนลดหรื อประโยชน์ที ได้รับ
เป็ นทรัพย์สินหรื อบั ตรท่องเที ยว
(4) มีการรับเงิ นค่าสิ นค้ าล่วงหน้าต้ องเสี ย VAT ตามคําสั งกรมสรรพากรที ป.73/2541
4. สิ นค้ าปลายงวดมากกว่ าซื อ
สิ นค้ า

โดยทั วไปของการประกอบธุรกิจควรจะมีสินค้ าคงเหลือปลายงวดน้อยกว่ายอดซื อสิ นค้า
ประกอบกับธุรกิจจะไม่ลงทุนสต็อกสิ นค้ ามากเกินความจําเป็ น ดังนั นหากเกิดกรณี ดั งกล่าว
ให้พิจารณา
1. การคํานวณสิ นค้ าคงเหลือปลายงวดเป็ นไปตามหลักการบั ญชี ทีรับรองโดยทั วไปหรื อไม่
ตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการสิ นค้าคงเหลื อปลายงวด เช่น หากเป็ นกรณี FIFO อาจดู
ไล่จาก Invoice ณ วั นปลายงวดย้ อนขึ นไปและจะต้องปฏิบั ติอย่างสมํ าเสมอด้ วย
2. สุ่ มตรวจนับสิ นค้ าคงเหลื อเปรี ยบเที ยบกับรายงานสิ นค้าและวั ตถุดิบว่ามีสินค้ าคงเหลือจริ ง
หรื อไม่ อาจต้องทํ าการสุ่ มตรวจนับความถูกต้องครบถ้ วนของสิ นค้าคงเหลือทั งนี ในการ
ตรวจนับให้เลือกตรวจนับสิ นค้ าทีมี อยู่จริ งเปรี ยบเทียบกั บรายงานสิ นค้า และวั ตถุดิบ และ
ทดสอบเลื อกรายการสิ นค้าจากรายงานสิ นค้ าและวั ตถุดิบไปยั งตั วสิ นค้าทั งนี เพือพิสูจน์
ความมีอยู่จริ งของสิ นค้า
3. ตรวจดูหลักฐานการซื อว่ามีชนิ ดของสิ นค้ าหลากหลายตามที ขายจริ งหรื อไม่อาจนํายอด
ซื อมาลงบั ญชี น้อย เพือหลบยอดขาย

5. ไม่ มีสินทรั พย์ ถาวร ไม่ มีค่าเช่ า หมายถึง ไม่มีรายการสิ นทรัพย์ ถาวรปรากฏในงบดุล และไม่มีค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุน
ควรหาสาเหตุ
1. หากสิ นทรัพย์ ถาวรเป็ นกรรมสิ ทธิ ของผู ้ ประกอบการควรปรากฏรายการสิ นทรัพย์ ถาวร
ดั งกล่าวในงบดุล และรายการค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ ถาวรดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน
2. หากไม่ปรากฏสิ นทรัพย์ ถาวรในงบดุล ที มกํ ากั บควรออกไปตรวจสภาพกิจการหากพบ
สิ นทรัพย์ ถาวร ตั งอยู่ ณ สถานประกอบการก็ให้ตรวจสอบกรรมสิ ทธิ ของสิ นทรัพย์ ถาวร
ดั งกล่าว และแนะนําปฏิบั ติให้ถูกต้องตามข้ อ เท็จจริ ง
3. กรณี ทรัพย์สินเป็ นของกรรมการหรื อหุ ้นส่ วน และให้ใช้โดยไม่มีค่าเช่ า ส่ งผลให้การแสดง
รายจ่ายและรายได้ต ํ ากว่าข้ อเท็จจริ ง
6. มีเงินให้ กู ้ยืมแต่ ไม่ มีดอกเบี ยรั บ รายการลูกหนี เงิ นให้กู้ ยืม ด้านเดบิตในงบดุลแต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบี ยรั บในงบกําไร
ขาดทุน
ประเด็นทีพิจารณา
1. ตรวจสอบดูว่ามีการทํ าสัญญาหรื อไม่
2. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการหรื อผู ้ ถือหุ ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน (ดอกเบี ย)หรื อมีดอกเบี ยตํ ากว่า

ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอ ั นสมควร ให้คิดดอกเบี ยตามราคาตลาดที ให้กู้ยืมเงิ น ทั งนี อาศั ย
อํ านาจ ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่ งประมวลรัษฎากร
การประเมินดอกเบี ยตามราคาตลาดให้เป็ นไปตามหนังสื อที กค 0802/4687 ลงวั นที 23
สิ งหาคม 2537
3. พิจารณาว่าต้ องเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะหรื อไม่ ทั งนี ตามคําสั งกรมสรรพากรที ป.26/2534 ลง
วั นที 25 ธันวาคม พ.ศ.2534
4. กรณี พบว่าไม่มีการโอนเงิ น ให้แก่ผู ้ กู้ จริ ง อาจเป็ นการสร้างรายการทางบัญชี โดยอาจจะ
เป็ นเงิ นสดทีได้จากการขาย แต่ไม่บันทึกเป็ นรายได้
7. สิ นค้ าปลายงวดมากกว่ ารายได้ 1. สุ่ มตรวจนับสิ นค้ าคงเหลื อเปรี ยบเที ยบกับรายงานสิ นค้าและวั ตถุดิบว่ามีสินค้ าคงเหลือ
จริ งหรื อไม่ อาจต้องทํ าการสุ่ มตรวจนับความถูกต้องครบถ้ วนของสินค้ าคงเหลือ ทั งนี ในการ
โดยตรง
ตรวจนับให้เลือกตรวจนับสิ นค้ าทีมี อยู่จริ งเปรี ยบเทียบกั บรายงานสิ นค้าและวั ตถุดิบ และ
ทดสอบเลื อกรายการสิ นค้าจากรายงานสิ นค้ าและวั ตถุดิบไปยั งตั วสิ นค้าทั งนี เพือพิสูจน์
ความมีอยู่จริ งของสิ นค้า
2. ให้พิจารณาสภาพสิ นค้าส่ วนใหญ่ว่า ใหม่หรือเก่า ล้าสมัย หากใหม่ แสดงว่าการหมุนเวียน
สิ นค้ าดี ยอดขายน่ าจะไม่ถูกต้ องให้ตรวจสอบว่าราคาขายตํ าไปหรื อไม่ ปริ มาณการขาย
ครบถ้วนหรื อไม่
3. การคํานวณสิ นค้ าคงเหลือเป็ นไปตามมาตรา 65ทวิ(6) แห่ งประมวลรัษฏากรหรื อไม่
8. ไม่ มีรายได้ โดยตรง และรายได้ ◌ี ประเด็นทีพิจ ารณา (วิเคราะห์รายการรายจ่ายตามงบกําไรขาดทุนที อาจก่อให้เกิ ดรายได้)
1. ตรวจดูข้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 มีการหักภาษี ณ ที จ่ายนําส่ งหรื อ ไม่ หรื อถูกผู ้ อืนหักภาษี
อืน
ไว้ หรื อไม่ หากมีแสดงว่าไม่ยืนรายได้ พิจารณาภาษีเงิ นได้หัก ณ ที จ่าย ในส่ วนทีเกียวข้อง
ตามคําสั งกรมสรรพากร ที ทป.4 /2528 ฯ
2. ตรวจดูว่ายั งมีการยืนแบบ ภ.พ.30 มีรายได้หรื อไม่
3. ตรวจดูว่ายั งมีรายจ่ายที บ่งชี ว่ายั งมีรายได้จากการประกอบกิจการอยู่ หรื อไม่

9. ไม่ ยืนแบบ ภ.ง.ด.50

ประเด็นทีพิจารณา
1. นิ ติบุคคลไม่ยืนแบบภ.ง.ด.50 เมือถึ งกําหนดชําระสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก
1.1 ไม่มีผู ้ รับรองงบการเงิน ทีมกํ ากั บควรตรวจสอบเชิ งลึกว่าเหตุใดจึ งไม่มีผู ้ รับรองงบ
การเงิน เช่นอาจมีการทําบัญชี ทีไม่ถูกต้องในหลายรายการ ซึ งอาจเป็ นความเสี ยงทางด้านภาษี
ด้ วย
1.2 ไม่ทราบว่าจะต้องมีการยืนแบบแสดงรายการ ควรแนะนําให้ยืนแบบแสดงรายการเพือ
เสี ยภาษี ให้ถูกต้อง โดยอาจต้อ งชําระเงิ นเพิ ม และค่าปรับทางอาญา
2. รายทีไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.50 และไม่ยืนแบบ ภ.พ.30 และไม่ปรากฏ ข้ อมูลบนระบบเครื อข่าย

รัษฎากรว่ามีรายได้ ให้ตรวจข้ อเท็จจริ งว่าเลิกกิจการแล้วหรื อไม่ และเข้าลักษณะทีต้ องเพิก
ถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ มตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ หรื อไม่
3. ตรวจดูข้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 พบว่าถูกผู้อืนหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ แสดงว่า นิ ติบุคคลมี
รายได้ ดังนั น ควรเชิ ญพบเพือไต่สวนข้ อเท็จจริ งและแนะนําให้ยืนแบบฯ
10. ไม่ ยืนแบบ ภ.ง.ด.51

1. ให้พิจารณาว่าเป็ นรอบระยะเวลาบั ญชี แรก หรื อรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ ายน้อยกว่า 12
เดือน หรื อได้ รับอนุมัติให้เปลียนวั นสุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชี หรื อไม่ซึ งกรณี ดั งกล่ าว
ไม่ต้ องยืนแบบ ภ.ง.ด. 51
2. หากไม่เป็ นไปตามข้อ 1 ให้แนะนําให้ยืนแบบให้ถูกต้ อง

11. ยืนแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน ให้ตรวจสอบว่าเป็ นกรณี ทีมี เหตุอ ั นควรหรื อไม่โดยพิจารณาตามคํ าสั งกรมสรรพากรทีป.
50/2537 และแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที มก.1 /2546ฯ
25%

กิจการซื อมา-ขายไป
เกณฑ์ ความเสี ยง PIT
เกณฑ์ ความเสี ยง

สิ งทีควรดําเนินการ

1. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และแบบ 4117 แต่ เชิ ญพบ เพือไต่สวนข้ อเท็จจริ ง หากผู ้ มีเงินได้ มี เงิ นได้ พึงประเมินในปี ทีล่วงมาแล้ วถึง
เกณฑ์ทีจะต้ องยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี แนะนําให้ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้ถูกต้ อ ง
ไม่ ยืน ภ.ง.ด.90
2. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ แบบ 4117
มากกว่ าเงินได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.90

บุคคลธรรมดาบางรายอาจยืนแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายได้ ไว้ ไม่ครบถ้ วน โดยอาจมี
รายได้ ทั งทีได้ ถูกหักภาษี ณทีจ่ายและรายได้ ทีไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึ งหากยืน
แบบฯ โดยแสดงรายได้ ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ ต ํ ากว่าที ปรากฏในข้อมูลดั งกล่าวก็ถือ
ว่ายืนเงินได้ไว้ ไม่ครบถ้ วน เนื องจากเงิ นได้ทีถูกหักภาษี ณ ที จ่ายจะถูกหักเมือได้รับเงิ น
และนิ ยามของเงินได้พึงประเมิ นก็เป็ นสิ งทีได้รับมาแล้ วหรื อเรี ยกว่าเกณฑ์เงิ นสดเช่ นกั น
ดั งนั นต้องให้ผ ู ้ เสี ยภาษี ยืนแบบเพิ มเติมและหากยืนแบบฯเกิ นกําหนดเวลาต้องรับผิด
ชําระเงินเพิ มตามมาตรา 27 แห่ งประมวลรัษฎากร

3. เงินได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่ า

เจ้ าหน้าทีต้องติดตามผู้ มีเงิ นได้ทีติ ดเกณฑ์ความเสี ยงกรณี นให้
ี เข้ามาจดทะเบียน

1,800,000 บาท แต่ ไม่ จด VAT

ภาษีมูลค่าเพิ มให้ได้ ทุกรายและเมือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ มแล้ ว ผูเ้ สี ยภาษีมีหน้าที
ต้ องยืนแบบแสดงรายการตามกํ าหนดและ ดูแลให้มีการยืนแบบอย่างครบถ้ วน
เว้ นแต่พิสูจน์ได้ ว่า
1. เงินได้ จากการจําหน่ายสิ นค้าที ได้รับยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ ม เช่ นขายสิ นค้ าพืชผลทาง
การเกษตรการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2. ภริ ยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สิ นปี ภาษีต้องนําเงิ นได้มารวมเป็ นเงินได้ของสามี
แต่ภรรยาได้ จดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ มในนามของตนเองไว้ แล้วหรื อไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ ม เพราะมูลค่าฐานภาษี ไม่ถึงเกณฑ์ต้ องจดทะเบียน

4. รายทีอยู ่ ในทีมกํากับแต่ ไม่ ยืนแบบ ผู ้ ประกอบการบุคคลธรรมดาที อยู่ในที มกํ ากับแต่ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้วิเคราะห์ก่อน
ว่า
ภงด.90
1. รายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม ให้สืบค้น ข้ อมูลจากฐาน F-VAT หากปรากฏว่ามี
ยอดขายหรื อยอดซื อ แสดงว่ายั งประกอบกิจการอยู่ให้เชิ ญพบ หากไม่ปรากฏยอดขาย
หรื อยอดซื อให้พิจารณา Clean ฐานตามระเบี ยบงานกรรมวิธีฯ 2539
2. รายทีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม ให้แจ้ง สส. สํารวจว่า ยั งประกอบกิ จการอยู่
หรื อไม่ หากเชื อได้ ว่ากิ จการได้เลิ กประกอบการแล้ วให้เสนอผู ้ มีอ ํานาจขอลบรายออก
จากระบบกํ ากั บฯ
5. ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่ า ยอดขายที ต้ องเสี ยภาษี ตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 อาจจะไม่เท่ากั บยอดรายได้ ทีต้อ ง
เสี ยภาษี มูลค่าเพิ มตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 เนื องจากการยืนแบบแสดงรายการ
เงิน ได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.90 ผู ้ เสี ยภาษีจะต้ องนําเงินได้ทีรับในรอบปี ภาษีมาคํ านวณเป็ นเงินได้พึงประเมิ น
เพือเสี ยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 39 แห่ งประมวลรัษฎากร แต่บางรายการที
มีการออกใบกํากั บภาษี เพือนํายอดขายไปเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มแล้ ว แต่ย ั งไม่มีการรับเงิ นก็
จะยั งไม่รวมคํ านวณเป็ นเงินได้เพือเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
เจ้ าหน้าทีสามารถปรับปรุ งกับยอดขายที ต้ องเสี ยภาษี ตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.30
จากเกณฑ์สิทธิ เป็ นเกณฑ์เงินสด เพือนําไป เปรี ยบเทียบ ยอดรายได้ตามแบบแสดง
รายการ ภ.ง.ด.90 ดั งนี
ยอดรายได้ตามแบบ ภ.พ.30 (เกณฑ์สิทธิ ) XXX บาท
บวก ลูกหนี คงเหลื อต้ นงวด / รายได้ค ้างรับต้ นปีXXX บาท
เงินรับล่วงหน้าปลายปี XXX บาท
XXX บาท
หัก ลูกหนี คงเหลื อปลายงวด / รายได้ ค้างรับปลายปี XXX บาท
เงินรับล่วงหน้าต้ นปี XXX บาท
XXX บาท

ยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด) XXX บาท
หลังจากนี เปรี ยบเทียบยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด)กับเงินได้ ตามแบบ
ภ.ง.ด.90 หากไม่เท่ากั นผู้ประกอบการอาจจะเสี ยภาษี อากรไม่ถูกต้ อง
นอกจากเกณฑ์รับรู ้รายได้ทีต่างกันแล้ว อาจเกิ ดจากประเด็นอืนก็ได้ เช่ น
- มีการจํ าหน่ ายทรัพย์สิน
- มีการรับเงิ นค่าสิ นค้ าหรื อค่าบริ การล่วงหน้า
6. ค่ าใช้ จ่ายตามความจํ าเป็ นและ
สมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90

1. รายผู้ ประกอบการบุคคลธรรมดาทีมีเงิ นได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ทีมีการหักค่าใช้จ่ายตามความจํ าเป็ นและสมควร ตามแบบ ภ.ง.ด.90
ซึ งต้ องพิจารณาว่า
2. เงินได้ ประเภทดังกล่ าวกฎหมายกําหนดให้หักหรื อเลื อกให้หักค่าใช้จ่ายตามความ
จํ าเป็ นและสมควรได้ หรื อไม่
3. รายจ่ายทีนํามาหัก เป็ นค่าใช้จ่ายได้ จะต้ องเกียวข้องโดยตรงกับการหาเงินได้และเป็ น
กรณี จ ํ าเป็ นที จะต้ องมีรายจ่ายนั นๆทั งรายจ่ายนั นจะต้องมีจ ํ านวนทีสมควรด้วย โดย
พิจารณาว่า ไม่ต้ องห้ามตามมาตรา65 ทวิและ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุ โลม
4. ให้พิจารณาและนําข้อมูลการหักค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทเงิ นได้ไปเปรี ยบเทียบกับเงิ น
ได้พึงประเมินแต่ละประเภท และพิจารณาร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสม
เพียงใด หากเกิ ดความผิดปกติ ควรเป็ นรายทีถูกคัดเลือกเพือออกตรวจสภาพกิจการ

7. มีข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และแบบ 4117 ปี
48 > ปี 47

เงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายนั นอาจเป็ นเงินได้เพียงส่ วนหนึ งของผู ้ มีเงินได้ต้ องหา
ข้ อเท็จจริ งว่ามี เงินได้ กรณี อืนทีไม่ต้องถูกหักภาษีเงิ นได้ด ้ วยหรื อไม่

กิจการให้ บริ การ
เกณฑ์ ความเสี ยง VAT
เกณฑ์ ความเสี ยง
1. ยอดซือมากกว่ ายอดขาย

สิ งทีควรดําเนินการ
การประกอบกิจการให้บริ การ โดยปกติไม่ควรจะมี ยอดซื อสู งกว่ายอดขายการทีกิ จการมียอดซื อ
สู งกว่ายอดขาย
1. ตรวจสอบยอดซื อ ว่ามี ลั กษณะเหล่านี หรื อ ไม่
(1) เป็ นภาษี ซื อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่ งประมวลรัษฎากร เช่น ไม่มีใบกํ ากับภาษี ภาษีซื อ
เกิดจากการรับรอง หรื อ ภาษีซือเกิ ดจากการซื อรถยนต์นั งไม่เกิ น 10 คน เป็ นต้ น
(2) อาจเกิ ดจากนําภาษีซื อในรอบ 6 เดือนนับแต่เดือนถั ดจากเดือนที ออกมาใช้ ซึ งไม่ใช่ เหตุ

สุ ดวิสัยหรื อข้ อผ่อนปรนตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีมูลค่า เพิ ม(ฉบับที 4) ทีมี
สิ ทธิ นําใบกํ ากับภาษี ซื อซึ งมิได้ นําไปหักในการคํานวณในเดื อนภาษี ได้
(3) หากเกิ ดจากการลงทุนในทรัพย์ สิน ให้ดูความมีอยู่จริ งของทรัพย์ สินและเป็ นทรัพย์ สินที ใช้
ในการประกอบกิจการทีจดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ มหรื อไม่
(4) ให้ตรวจสอบยอดซื อเพือหาความสัมพั นธ์ก ับยอดขาย ตัวอย่างเช่น
กิจการรับเหมาก่อสร้าง
พิจารณาจากสัญญาหรื อประเภทการรับจ้างว่าเป็ นการก่อสร้างประเภทใดเพราะวั สดุทีใช้ จะ
สัมพั นธ์ก ั บประเภทของงาน เช่น
- งานสร้างอาคาร ต้องใช้ว ั สดุ ปูน หิ น ทราย เหล็ก
- งานขุดคลอง ต้ องใช้นํ ามั น
- งานทําถนนลาดยาง ต้ องใช้ว ั สดุหินยางมะตอย
- งานคอนกรี ต ต้องใช้ว ั สดุ เหล็ก หิน ปูน ทราย
- หากวั สดุมีการสั งซื อสู ง อาจพบว่าไม่นํารายได้ มาบั นทึกบัญชีโดยบันทึกต้ นทุนวั สดุทั งหมด
แต่ไม่บ ั นทึกรายได้
- ตรวจสอบความสัมพั นธ์รายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายค่านํ ามั นเชื อเพลิง หรื อค่ าวั สดุทีมี แหล่ง
การซื อไม่สอดคล้องกั บไซด์งาน เช่ น รับเหมา ก่อสร้างจั งหวั ดหนึ งแต่ซื อนํ ามั นเชื อเพลิ งอี ก
จั งหวัดหนึ งซึ งไม่มีเหตุผลอันสมควร
กิจการร้านอาหาร
1. ไม่ควรมียอดซื อสู งกว่ายอดขาย เพราะลั กษณะของการประกอบกิ จการมี รายจ่ายหลาย
ประเภทที ไม่มีภาษีซื อ เช่น รายจ่ายค่าอาหารสด อาหารแห้ง รายจ่ายของพนักงานเสริ ฟ และพ่อ
ครัว นักดนตรี (ถ้ามี) รายจ่ายเหล่านี ส่ วนใหญ่จะไม่มีภาษีซื อยอดซื อ ภาษีซื อส่ วนใหญ่จะ
เกียวกั บรายจ่ ายค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้ า ค่านํ าประปา
2. ตรวจสอบยอดขาย ยอดขายอาจลงไว้ ไม่ครบถ้ วน
ให้ตรวจ ณ จุดขาย สังเกตการณ์ขณะเข้าตรวจว่า เมือมีลูกค้ ามาใช้บริ การมีการออกใบกํากับภาษี
ไว้ หรื อไม่ หากไม่มีการออก แสดงถึ ง การยืนยอดขายไม่ครบถ้วน
3.ให้พิจารณาถึ ง ปัจจั ยสําคั ญทีบ่ งชี ถึงยอดขาย เช่น
- กิจการโรงแรมอาจพิจารณาจํ านวนผ้ าปูทีนอนที เบิ กไปใช้ จํ านวนห้องที ให้บริ การ
- กิจการอาบ อบ นวด พิจารณาหน่ วยการใช้นํ า จํ านวนห้อง ใบทํางานของพนักงานบริ การ
- ร้านอาหาร พิจารณาจาก ใบสั งอาหาร จํ านวนโต๊ะ เปอร์ เซ็นต์ค่าธรรมเนี ยมทีจ่ายบั ตรเครดิต
- ความสัมพั นธ์ค่าแฟรนไชด์ก ั บยอดขาย
2. ไม่ ยืนแบบหนึงใน 6 เดือน
สุ ดท้ าย

หากไม่ยืนแบบหนึ งใน 6 เดือนสุ ดท้ าย ทีมกํากับอาจ
- สอบถามข้อมูล โดยทางโทรศั พท์ (ถ้าทราบหมายเลขโทรศั พท์หากเป็ นรายเก่าอาจดูจาก

สํานวนตรวจสภาพกิ จการในอดี ตทีผ่านมา หรื อทราบจากเจ้าหน้าที คนเดิมที เคยดูแล) หรื อ
- มีหนังสื อเชิ ญพบ หรื อรายทียั งไม่ เคยตรวจสภาพกิจการ ก็อาจนําเข้ าแผนตรวจสภาพกิ จการ
โดยควรรวบรวมข้ อมูลทีมีอยู่ให้มากทีสุ ด และวิเคราะห์ข ้ อมูลดั งกล่าวก่อนออกไปตรวจสภาพ
กิจการ เพือให้การตรวจกระชับ รวดเร็ ว มีคุณภาพ

3. P/T รายตัว มากกว่ า P/T
ภาค

ค่า P/T หมายถึง ยอดซื อและค่าใช้จ่ายทีมีภาษีซื อ :ยอดขาย
1. รายทีมีค่า P/T สู งกว่ารายอืนๆ ในธุรกิจการให้บริ การประเภทเดี ยวกั นทั งในท้ องที หรื อสู ง
กว่ารายธุรกิจให้บริ การประเภทเดียวกัน ในภาคซึ งแสดงถึงรายทีมี ความผิดปกติทีอยู่ควร
พิจารณาคัดเลือ กออกตรวจสภาพกิจการ
2. ให้พิจารณาว่า มีรายการลักษณะดังต่อไปนี หรื อไม่
(1) นําภาษีซื อทีใช้ในกิจการยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิ มมาหักภาษี ขาย
(2) อาจมี ภาษีซื อเกี ยวกั บรายจ่ายที ใช้ในการบริ หาร ในสัดส่ วนทีสู งกว่าในกิจการลักษณะ
เดียวกั น
(3) หากพบว่ากิจการมีเครื องบันทึกการเก็บเงินเพือออกใบกํ ากับภาษีใช้ในกิจการมากกว่าที
ได้รับอนุมัติ อาจแสดงถึง มิได้น ํายอดขายจากเครื องบันทึกการเก็บเงิ นดั งกล่ าวมาถือเป็ น
ยอดขาย
(4) ยืนแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดซื อและภาษีซื อเกิ นกว่าหลั กฐาน
(5) หากเกิ ดจากการลงทุนในทรัพย์ สิน ให้ดูความมีอยู่จริ งของทรัพย์ สินและเป็ นทรัพย์ สินที ใช้
ในการประกอบกิจการทีจดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ มหรื อไม่
(6) อาจมี ภาษีซื อทีใช้ในกิจการยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิ มมาเป็ นภาษีซื อทั งหมดหรื อมีการเฉลียภาษี
ซื อ แต่ไม่เป็ นไปตามประกาศอธิ บดี ฯ เกี ยวกั บภาษี มูลค่าเพิ ม(ฉบับที 29)

4. ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดื อน
4 ขอคืนเงิน
สด
5. ขอคืนเครดิตติดกัน 6 เดือน
สุ ดท้ าย
6. ขอคืนเงินสดติดกัน 3 เดือน
(ยกเว้ นรายยอดขายอัตรา 0 ต่ อ
ยอดขายรวมเกิน 50%)

ผู ้ ประกอบการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ มโดยปกติของการประกอบกิ จการให้บริ การ ยอดซื อ
และภาษีซื อทีเกียวข้ องกับการประกอบกิ จการให้บริ การจะมีจ ํ านวนไม่มากกล่าวคือ ควรมี
ยอดขาย ภาษีขาย มากกว่ายอดซื อและภาษีซื อ อย่างไรก็ตามมีบางกรณี ทีผู ้ ประกอบการอาจมี
ภาษีซื อมากกว่าภาษีขาย ได้ แก่
1. เริ มประกอบกิจการ อาจมี ภาษีซื อจากการก่อสร้ างอาคาร หรื อลงทุนในทรัพย์ สิน
2. ลงทุนในทรัพย์สิน หรื อเครื องมือ เพิ มเติ ม
3. หากภาษีซื อมากกว่าภาษี ขาย ควร
3.1 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีซื อกับรายงานภาษีซื อว่า
(1) ซื อทรัพย์ สินทีไม่เกียวข้ องกับกิจการ เช่น ซื อรถยนต์บรรทุกใช้ในการประกอบธุ รกิจแต่มี
บางกรณี อ าจไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่ น ใช้ในการรับจ้างขนส่ ง ซึ งไม่เกี ยวข้ องกับ
กิจการที จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม

(2) ความมีอยู่จริ งของทรัพย์สิน เปรี ยบเทียบทะเบียนทรัพย์สิน กั บตั วทรัพย์ สิน เช่ น ถ้ าเป็ น
รถยนต์ ขอดูทะเบี ยนรถ คู่มือการใช้รถ เป็ นต้น
(3) ดูว่าไม่เป็ นใบกํากับภาษีซื อต้ องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่ งประมวลรัษฎากร
3.2 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีขายกับรายงานภาษี ขาย
ตรวจความน่ าเชื อถือของใบกํากั บภาษี เช่ น เป็ นการออกใบกํากั บภาษี ให้แก่ผู ้ รับบริการจริ ง
7. เงินจ่ าย ภ.ง.ด.53+3+4117 กิจการให้บริ การที ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ าย หากติ ดเกณฑ์ความเสี ยงดังกล่าว อาจแสดงถึงยืนยอดขาย
ตามแบบ ภ.พ.30 ไม่ครบถ้ วน เนื องจากโดยปกติ กิจการให้บริ การถื อเกณฑ์เงิ นสดเช่ นเดียวกั บ
มากกว่ ายอดขาย ภ.พ.30
เงินได้ทีถูกหัก ณ ทีจ่าย เว้ นแต่มีการออกใบกํากับภาษีก่อน
อย่างไรก็ตามให้คํานึ งถึ ง อาจมี เงิ นได้ บางรายการที ถูกหักภาษี ณ ที จ่าย แต่เป็ นยอดขายทีไม่ต้ อง
เสี ยภาษี มูลค่าเพิ ม

กิจการให้ บริ การ
เกณฑ์ ความเสี ยง CIT
เกณฑ์ ความเสี ยง
1. ขาดทุนขั นต้ น

สิ งทีควรดําเนินการ
นิ ติบุคคลทีมี ผลขาดทุนขั นต้น แสดงถึ งงบกําไรขาดทุนทีมี ต ้ นทุนบริ การมากกว่ารายได้
1. ลงรายได้ ไม่ครบถ้วน
1.1 การให้บริ การเกิ น 1 รอบระยะเวลาบั ญชี ต้ องนํารายได้จากการให้บริ การมาคํานวนเป็ นรายได้
ตามส่ วนของบริ การ ทีทําในแต่ละรอบระยะเวลาบั ญชี ตามหลั กเกณฑ์คําสั งกรมสรรพากรที ท.ป.
1/2528 ฯ
1.2 บางกรณี ผู ้ รับจ้ างอาจต้ องนําเงิ นล่วงหน้า เงิ นมั ดจํ า เงิ นประกันเงินจอง ฯลฯ มาคํานวนเป็ น
รายได้เพือเสี ยภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลตาม คํ าสั งกรมสรรพากรที ป.73/2541 ฯ
1.3 กิจการให้บริ การมักนํารายได้เฉพาะทีถูกหักภาษี ณ ที จ่ายหรื อคู่สัญญาทีเป็ นส่ วนราชการมาลง
เป็ นรายได้เท่านั น ทั งทีตามข้อเท็จจริ งมีการให้บริ การกั บลูกค้าทั วไปWalk
( In) ด้วย
1.4 ตรวจสอบความสัมพั นธ์ของรายการเงิ นได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยดูจ ากการถูกหักภาษีณ ที
จ่าย เพือย้ อนกลับไปตรวจสอบยั นยอดรายได้กั บผู ้ วจ้่าาง จะทําให้ทราบถึ งรายได้ทีได้รับทั งหมด
2. ต้ นทุนบริ การสู งเกินความเป็ นจริ ง
2.1 ในกรณี ทีการให้บริ การเกิ นกว่าหนึ งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ตรวจสอบว่าต้ นทุนของการ
ให้บริ การเป็ นไปตามสัดส่ วนทีสัมพั นธ์ก ั บรายได้ หรื อไม่
2.2 ควรสุ่ มตรวจสอบรายจ่ายทีมีจ ํานวนเงินสู งหรื อรายจ่ ายทีไม่เคยปรากฎในปี ก่อน ๆ หรื อรายจ่าย
ทีพิจารณาแล้ว ไม่ควรจะเป็ นรายจ่ายของธุ รกิ จนั นๆ ตามมาตรา65 ทวิ 65 ตรี เช่ น รายจ่ายอั นมี

ลั กษณะเป็ นการลงทุนโดยพิจารณาว่ามีการนํารายจ่ายฝ่ ายทุนมาลงบัญชี เป็ นค่ าใช้จ่ายทั งจํานวนใน
ปี ที เกิ ดรายจ่ายหรื อไม่
2.3 ให้พิจารณาถึ งรายจ่ายอัน เป็ นปั จจั ยสําคัญที บ่งชี ถึงรายได้ประเภทอืนทียั งไม่นํามารวมเป็ น
รายได้ เช่น กิ จการรับเหมาทําถนน แต่มีการซื อกระเบื องมุงหลั งคา สี ทาบ้าน แสดงว่าอาจมี รายได้
จากรับเหมาสร้างบ้ าน
ตั วอย่างกิจการให้บริ การทีสําคัญ เช่น
กิจการรั บเหมาก่ อสร้ าง
1. ตรวจสอบสัญญาว่าจ้ าง ซึ งมีลักษณะต่างๆ ดังนี
1.1 งานจ้างเหมา หมายถึ ง ทํ าสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง ตี ราคามูลค่างานทั งหมดตามสัญญา
1.2 งานก่อสร้ างแบบต่อหน่วย หมายถึง ทํ าสัญญาจ้างก่อสร้างโดยคํ านวณตามพื นที งานก่อสร้าง
1.3 Cost Plus หมายถึง การทําสัญญาก่อสร้างโดยให้ผลตอบแทนตามอั ตราเปอร์ เซ็นต์ของต้นทุน
การก่อสร้างทั งหมดเช่น ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15 ของต้นทุนที เกิ ดขึ น
1.4 Mix หมายถึงการทําสัญญาจ้างก่อสร้างโดยบางส่ วนจะจ้ างเหมาและบางส่ วนจะตกลงราคาตาม
พื นทีงานก่อสร้างต่อหน่วย
2. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา ซึ งจะระบุว ั นเริ มต้ น และวั นสิ นสุ ด เงือนไขการรั บเงิน พร้อม
กั บวั นส่ งมอบงานแต่ละงวดของสัญญา เพือ คํ านวณหาสัดส่ วนของงานทีแล้ วเสร็จในแต่ละงวด
เพือนํารายได้ตามส่ วนของงานที ทํ าเสร็จในแต่ละรอบบัญชี มาคํานวนเป็ นรายได้ของรอบบัญชี น ั น
โดยสามารถตรวจสอบจากรายละเอี ยดของสัญญาจ้ างกั บคู่สัญญา เช่น กรณี คู่สัญญาเป็ นส่ วน
ราชการ สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลภายในทีกรมฯ บั นทึกจากสัญญาจ้ างที หน่วยราชการส่ งให้
หรื อจากใบแนบ อ.ส.4 เป็ นต้น
3. ต้ นทุนการรับจ้าง ผู ้ รับจ้ างอาจรับเฉพาะค่าแรง หรื อเป็ นผู ้ จ ั ดหาแรงงานวั สดุเครื องมือ เครื องใช้
3.1 การรับจ้างมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบั ญชี ให้ตรวจสอบว่าต้ นทุ นของการรับจ้างเป็ นไปตาม
สัดส่ วนของรายได้ หรื อไม่
3.2 การจ้างผู ้ รับเหมารายย่อย ให้ตั งข้อสังเกตว่าได้มีการจ้ างผู ้ รับเหมารายย่อยจริ งหรื อไม่
3.3 ให้ความสําคัญกั บการคํานวณมูลค่างานระหว่างทํา เพราะมีผลต่อการคํานวณกํ าไรขั นต้น
3.4 ตรวจสอบการสั งซื อวั สดุตามข้อเท็จจริ งจะไม่สั งซื อจากแหล่งขายทีอยู่ไกล เพราะจะประหยั ด
ค่าขนส่ ง
Ex รับเหมาก่อสร้างที จั งหวั ดสมุทรปราการแต่สินค้าซื อจากจังหวั ดสระแก้วให้ตรวจสอบ อาจ
พบว่ามีการไปรับจ้างที จั งหวั ดสระแก้วแต่ไม่บั น ทึกรายได้
3.5 ตรวจสอบใบกํ ากั บภาษีซื อซึ งอาจพบว่ามีการซื อวั สดุทีไม่เกี ยวข้ องและนํามาบั นทึกเป็ นต้นทุน
ขาย
4. การบันทึกบั ญชี กรณี เป็ นกิจการรับเหมาก่อสร้าง จะแยกต้นทุนของแต่ละโครงการซึ งผู ้ รับเหมา
จะสามารถคํ านวณได้ ว่าแต่ละโครงการจะกํ าไรประมาณเท่าใดหากการก่อสร้างหรื อรับจ้างอยู่ใน

ระยะเวลาไม่เกินกําหนดตามสัญญาจ้ าง
5. กรณี รับเหมาก่อสร้างที มูลค่าเปลี ยนแปลงตามการขึ นลงของดั ช นี ราคาวั สดุทีใช้ในการก่อสร้าง
เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ต้ องถื อเป็ นรายได้และเป็ นยอดขายที
ต้ องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ ม
6. ตรวจสอบการบริ การที มีความสัมพั นธ์ระหว่างวั สดุ กั บค่าแรงงานหากวั สดุมีจ ํานวนสั งซื อสู ง
อาจพบว่าไม่นํารายได้ มาบั นทึกบัญชี โดยบันทึกต้ นทุนวั สดุท ั งหมดแต่ไม่บันทึกรายได้
กิจการโรงแรม
แสดงรายได้ ไว้ ต ํ ากว่าข้อเท็จจริ ง เช่ นกิจการโรงแรม อาจมีรายได้ทีเกียวเนื องกั บการประกอบ
กิจการโรงแรม เช่ น
1. การบริ การอาหารและเครื องดืม อาทิ
(1) ร้านหรื อซุ ้มขายอาหารว่างและเครื องดืม(Mini-Bar, Lobby Bar, Lounge Bar)
(2) ร้านอาหารขนาดย่อมอาจมีดนตรี และการแสดง (Coffee Shop, Cafe)
(3) ร้านอาหาร (Restaurant, Cuisine), ร้านอาหารกลางแจ้ ง
(4) การบริ การอาหารที ห้อ งพัก (Room Service)
2. ร้านค้าและพลาซ่ าจํ าหน่ ายสิ นค้า ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการให้เช่ าทรัพย์สินเป็ น
หลักและมี รายได้ ส่วนน้อยเสริ มจาก ค่าตอบแทนการขาย (ส่ วนแบ่งรายได้) หรื อ
ส่ วนแบ่งกําไร (ทั ง2 กรณี ให้พิจารณาข้อตกลงตามสัญญาเช่ าซึ งมี หรื อไม่มีก็ได้)
3. ศูนย์ บริ การสุ ขภาพ
3.1 ศูนย์ กีฬา เช่น สระว่ายนํ า สนุกเกอร์ สควอชบิลเลี ยด
3.2 ศูนย์ สันทนาการ นวดหรื อนวดแผนโบราณ (Massage&Thai traditional massage) อบไอนํ า
(Sauna) สระนํ าวน (Jacuzzi & Spa) ศูนย์ ออกกําลังกาย (Fitness Center) เป็ นต้น
4. สถานบั นเทิง
(1) สถานอาบนํ านวดตั ว, อาบ อบ นวด
(2) คอกเทลเลาน์ (Cocktail Lounge)
(3) ดนตรี และเต้ นรํา (Night Club, Ballroom Dance)
(4) ดิสโกเธค (Disco Theque)
(5) บาร์และ คาราโอเกะ (Karaoke)
(6) ผั บ (Pub)
5. การจัดประชุ ม, สัมมนา, งานรื นเริ ง, งานมงคล, และงานนิ ทรรศการถือเป็ นการเช่ าใช้สถานที
ประเภทการคิดค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บเงิ นนั นมั กจะทําอยู่ใน4 รู ปแบบ คือ
(1) ค่าใช้สถานที เพียงอย่างเดี ยว ค่าบริ การลั กษณะนี ส่ วนใหญ่จะใช้กับการประชุมและงาน
นิ ทรรศการเต็มวั น
(2) ค่าอาหาร/เครื องดื มรายหัวไม่คิดค่าใช้สถานที เป็ นการคิดค่า บริ การในรู ปแบบค่ าอาหารและ

เครื องดืมรายหัวแถมการใช้สถานที
(3) ค่าใช้สถานที และค่าบริ การอาหาร ค่าบริ การในลั กษณะนี ส่ วนใหญ่ใช้กั บการจั ดสัมมนาแบบ
เต็มวั น และงานรื นเริ ง งานมงคล การจัดเลี ยงต่างๆ ในช่วงเวลาเย็ น
(4) ค่าเช่าใช้สถานทีผนวกบริ การอาหารและเครื องดื มในอั ตราเหมากรณี นี โรงแรมจะคํานวณราคา
เหมาทุกสิ งไว้ ในรู ปแพ็กเกจ(Package) ไว้ ด้วยกั นในคราวเดียวเป็ นค่าบริ การทั งงานค่าบริ การ
ลั กษณะนี จะเหมาะสมใช้ก ั บงานรื นเริ ง งานมงคล การจัดเลี ยงต่ างๆในช่วงเวลาเย็น
6. การเงิ นและศูนย์ รับฝากของ
(1) บริ การแลกเปลี ยนเงิ นตรา (Foreign Currency Exchange)
(2) การรับฝากของหรื อเช่ าตู ้ นิรภั ย (Safe Depcsit Box)
7. การบริ การอืนๆ
(1) การบริ การซัก อบ รี ด (Laundry Service) ส่ วนใหญ่จะเป็ นการรับดําเนิ นการโดยบุคคลภายนอก
โดยทางโรงแรมจะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปอั ตราผลตอบแทนจากยอดขายหรื อ ให้เช่าสถานที
(2) การบริ การนําเที ยว (Tour Desk) ส่ วนใหญ่จะเป็ นการรับดําเนิ นการโดยบุคคลภายนอก และ
โรงแรมรับค่าตอบแทนเช่ นเดี ยวกั น
(3) ระบบ Cable TV ทีมี การเรี ยกเก็บค่าบริ การเป็ นจํานวนครั ง
(4) การเช่าทีจอดรถ
(5) การให้บริ การโทรศั พท์ และ Internet เป็ นต้น
2. ขาดทุนสะสมมากกว่า
ทุนชํ าระ

กรณี ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชําระ
1. ตรวจว่าการขาดทุนเกิ ดจากการสะสมมาหลายปี หรื อไม่
2. ให้เปรี ยบเทียบงบการเงิ น จะทํ าให้เห็นว่าผลขาดทุนเกิ ดจากต้นทุ นหรื อค่าใช้จ่ายทางบริ หาร
3. การขาดทุน เกิดขึ นครั งเดี ยว หรื อ ต่อ เนื องมาหลายปี
ข้ อสั งเกต กิจการมี ผลขาดทุนสะสม แต่ย ั งดําเนิ น การอยู่ได้ หรื อยั งมีการขยายกิ จการ ให้พิจ ารณาว่า
อาจไม่ขาดทุนจริ งหรื อบั นทึ กรายได้ ไม่ครบถ้วน

3. ขายเสี ย VAT มากกว่ า ◌่ ประเด็นทีพิจารณา ความสัมพั นธ์ระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้ นิติบุคคลกับจุดความรับผิดของ
การเสี ยภาษีมูลค่าเพิ ม
รายได้ โดยตรง
เกณฑ์การรับรู ้รายได้
เกณฑ์การรับรู ้รายได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์บัญชี ทีรองรับโดยทั วไปหรื อไม่หรื อกิ จการรับรู ้รายได้
ตามเกณฑ์ทีอธิ บดี กรมสรรพากรอนุมัติหรื อไม่ (ตามคําสั งกรมสรรพากรที ทป. 1/2548)
1) กิจการรับเหมาก่อสร้าง ต้ องนํารายได้ตามส่ วนของงานที ทํ าเสร็จในแต่ละรอบบัญชี มาคํ านวณ
เป็ นรายได้ของรอบบั ญชี น ั น(การคํานวณหาส่ วนของงานทีทําเสร็ จในแต่ละรอบบัญชี ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที 49 เรื อง สัญญาก่อสร้ าง)
2) กิจการให้บริ การที การประกอบกิ จการตรวจสภาพไม่มีสินค้ าหรื อ วั สดุคงเหลื อรวมทั งกิจการ

นายหน้า ตัวแทน ต้ องนํารายได้จากการให้บริ การมาคํานวณเป็ นรายได้ในรอบระยะบัญชี ทีการ
ให้บริ การสิ นสุ ดลง แต่ ในกรณี ทีการให้บริ การเกิ นกว่าหนึ งรอบระยะเวลาบัญชี ให้นํารายได้ จ าก
การให้บริ การมารวมคํ านวณเป็ นรายได้ ตามส่ วนของบริ การทีทําในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
3) กิจการวิชาชี พอิ สระ รับรู ้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ หรื อเลื อกที จะใช้เกณฑ์เงินสดก็ได้ และตั งแต่รอบ
ระยะเวลาบั ญชี ทีเริ มในหรื อหลั งวั นที เกณฑ์เงิ นสดก็ได้และตั งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวั นที
4) กิจการสนามกอล์ฟ หรื อการให้บริ การตามสัญญาระยะยาวแก่ส มาชิ กให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยต้อง
นํารายได้ทีเรี ยกเก็บจุดความรับผิดในการเสี ยภาษีทีมี ผลต่อการยืนยอดขาย
ยอดขายที ต้ องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มให้ถือตามจุดความรับผิดในการเสี ยภาษีแต่โดยทั วไปกิจการบริ การ
จุดความรับผิดจะเกิดขึ นเมือได้รับชําระค่ าบริ การ ดั งนั นหากเกิ ดกรณี ยอดขายเสี ยภาษีมูลค่าเพิ ม
มากกว่ารายได้ โดยตรง ให้ทําการกระทบยอด ดั งนี
ยอดรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 (เกณฑ์สิทธิ ) XX บาท
บวก ลูกหนี การค้ าต้ นปี /รายได้ ค้างรับต้ นปี XX
เงินรับล่วงหน้าปลายปี XX XX บาท
หัก ลูกหนี การค้าปลายปี / รายได้ ค้างรับปลายปี XX
เงินรับล่วงหน้าต้ นปี XX XX บาท
ยอดรายรับตามเกณฑ์เงิ นสด XX บาท
หากกระทบแล้ วมี ยอดแตกต่าง แสดงว่าอาจลงรายได้ ไม่ครบถ้วน
4. สิ นค้ าปลายงวดมากกว่ า โดยทั วไปกิจการให้บริ การ ไม่มีประเด็นความเสี ยงนี
ซือสิ นค้ า
5. ไม่ มีสินทรั พย์ ถาวร ไม่ มี ในการประกอบกิจการนิติบุคคลให้บริ การบางประเภท อาจไม่มีสินทรัพย์ถาวร เช่น ที ตั ง อาคาร
และ อุปกรณ์ เป็ นของตนเองทั งนี เนื องจาก
ค่ าเช่ า
1. ธุรกิจทีมีขนาดไม่ใหญ่ จะไม่เน้นเรื องการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และต้องปรับเปลียน
ตลอดเวลาในด้านต่างๆ ทําให้เกิดการแข่งขัน และพร้อมทีจะโยกย้ ายสถานประกอบการ
2. ธุรกิจให้บริ การผ่านทางธุ รกรรม Internet (E-commerce)
3. บางกิ จการใช้ Out Saurce จึงไม่มีอสังหาริ มทรัพย์ เพือใช้ ในการประกอบกิจการ
อย่างไรก็ตาม หากนิ ติบุคคลไม่มีทีตั งหรื ออาคารของตนเองก็ควรจะมีรายจ่ายค่าเช่าที ดิน หรื ออาคาร
ทั งนีให้คํานึ งถึ งความเหมาะสมทางด้านรายได้ ด้วย
6. มีเงินให้ กู ้ยืมแต่ ไม่ มี
ดอกเบี ยรั บ

◌้ รายการลู กหนี เงิ นให้กู้ ยืมด้ านเดบิ ตในงบดุลแต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบี ยรั บใน งบกําไรขาดทุน
ประเด็นทีพิจารณา
1. ตรวจสอบดูว่ามีการทําสัญญาหรื อไม่
2. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ หรื อผู ้ ถือ หุ ้น โดยไม่มีค่าตอบแทน (ดอกเบี ย)หรื อ มี ดอกเบี ยตํ ากว่าราคา
ตลาดโดยไม่มีเหตุอ ั นสมควร ให้คิดดอกเบี ยตามราคาตลาดที ให้กู้ยืมเงิ น ทั งนี อาศัยอํ านาจ ตาม

มาตรา 65 ทวิ(4) แห่ งประมวลรัษฎากร การประเมิ น
ดอกเบี ยตามราคาตลาดให้เป็ นไปตามหนังสื อที กค 0802/4687 ลงวั นที 23 สิ งหาคม 2537
3. พิจารณาว่าต้ อ งเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะหรื อไม่ ทั งนี ตามคําสั งกรมสรรพากรที ป.26/2534 ลงวั นที
25 ธันวาคม พ.ศ.2534
4. กรณี พบว่าไม่มีการโอนเงิ นให้แก่ผู ้ กู้ จริ งอาจเป็ นการสร้ างรายการทางบัญชี โดยอาจเป็ นเงินสดที
ได้จากการขาย แต่ไม่บั นทึกเป็ นรายได้
7. สิ นค้ าปลายงวดมากกว่ า ◌่ กิจการให้บริ การ จะไม่มีสินค้ าคงเหลือ
รายได้ โดยตรง
8. ไม่ มีรายได้ โดยตรง และ ◌ี ประเด็นทีพิจารณา (วิเคราะห์ รายการรายจ่ายตามงบกําไรขาดทุนทีอาจก่อให้เกิดรายได้)
1. ตรวจดูข ้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 มีการหักภาษี ณ ทีจ่ายนําส่ งหรื อไม่ หรื อถูกผู ้ อืนหักภาษีไว้
รายได้ อืน
หรื อไม่ หากมี แสดงว่าไม่ยืนรายได้ พิจ ารณาภาษี เงิ นได้หัก ณ ที จ่าย ในส่ วนทีเกียวข้องตามคําสั ง
กรมสรรพากร ที ทป.4 /2528 ฯ
2. ตรวจดูว่ายั งมีการยืนแบบ ภ.พ.30 มีรายได้หรื อไม่
3. ตรวจดูว่ายั งมีรายจ่ายที บ่งชี ว่ายังมีรายได้จากการประกอบกิจการอยู่ หรื อไม่
9. ไม่ ยืนแบบ ภ.ง.ด.50

ประเด็นทีพิจารณา
1. นิ ติบุคคลไม่ยืนแบบ ภงด.50 เมือถึ งกําหนดชําระสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก
1.1 ไม่มีผู ้ รับรองงบการเงิน ทีมกํ ากั บควรตรวจสอบเชิงลึกว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้รับรองงบการเงินเช่น
อาจมี การทํ าบั ญชี ทีไม่ถูกต้องในหลายรายการ ซึ งอาจเป็ นความเสี ยงทางด้านภาษีด้วย
1.2 ไม่ทราบว่าจะต้องมีการยืนแบบแสดงรายการ ควรแนะนําให้ยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี
ให้ถูกต้ อง โดยอาจต้องชําระเงิ นเพิ มและค่าปรับทางอาญา
2. รายทีไม่ยืนแบบ ภงด.50 และไม่ยืนแบบ ภพ.30 และไม่ปรากฏข้อมูลบนระบบเครื อข่ายรัษฏากร
ว่ามีรายได้ ให้ตรวจข้ อเท็จจริ งว่าเลิกกิจการแล้วหรื อไม่ และเข้าลั กษณะทีต้ องเพิกถอนการจด
ทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ มตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ หรื อไม่
3. ตรวจดูข ้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 พบว่าถูกผู ้ อืนหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ แสดงว่า นิ ติบุคคลมีรายได้
ดั งนั น ควรเชิ ญพบเพือไต่สวนข้ อ เท็จจริ งและแนะนําให้ยืนแบบฯ

10. ไม่ ยืนแบบ ภ.ง.ด.51

1. ให้พิจารณาว่าเป็ นรอบระยะเวลาบั ญชี แรก หรื อรอบระยะเวลาบัญชี สุดท้ ายน้อยกว่า 12 เดือน
หรื อได้ รับอนุมัติให้เปลียนวั นสุ ดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชี หรื อไม่ ซึ งกรณี ดั งกล่ าว ไม่ต้ อ งยืน
แบบ ภ.ง.ด. 51
2. หากไม่เป็ นไปตามข้อ 1 ให้แนะนําให้ยืนแบบให้ถูกต้ อง

11. ยืนแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาด ให้ตรวจสอบว่าเป็ นกรณี ทีมี เหตุอ ั นควรหรื อไม่โดยพิจารณาตามคํ าสั งกรมสรรพากรทีป.50/2537
และแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที มก.1 /2546ฯ
ไปเกิน 25%

กิจการให้ บริ การ
เกณฑ์ ความเสี ยง PIT
เกณฑ์ ความเสี ยง

สิ งทีควรดําเนินการ

1. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และแบบ 4117 แต่ เชิ ญพบ เพือไต่สวนข้ อเท็จจริ ง หากผู ้ มีเงินได้ มี เงิ นได้ พึงประเมินในปี ทีล่วงมาแล้ วถึง
เกณฑ์ทีจะต้ องยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี แนะนําให้ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้ถูกต้ อ ง
ไม่ ยืน ภ.ง.ด.90
2. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ แบบ 4117
มากกว่ าเงินได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.90

บุคคลธรรมดาบางรายอาจยืนแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายได้ ไว้ ไม่ครบถ้ วน โดยอาจมี
รายได้ ทั งทีได้ ถูกหักภาษี ณทีจ่ายและรายได้ ทีไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึ งหากยืน
แบบฯ โดยแสดงรายได้ ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ ต ํ ากว่าที ปรากฏในข้อมูลดั งกล่าวก็ถือ
ว่ายืนเงินได้ไว้ ไม่ครบถ้ วน เนื องจากเงิ นได้ทีถูกหักภาษี ณ ที จ่ายจะถูกหักเมือได้รับเงิ น
และนิ ยามของเงินได้พึงประเมิ นก็เป็ นสิ งทีได้รับมาแล้ วหรื อเรี ยกว่าเกณฑ์เงิ นสดเช่ นกั น
ดั งนั นต้องให้ผ ู ้ เสี ยภาษี ยืนแบบเพิ มเติม และหากยืนแบบฯเกินกําหนดเวลาต้ องรับผิด
ชําระเงินเพิ มตามมาตรา 27 แห่ งประมวลรัษฎากรด้วย

3. เงินได้ ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่ า
1,800,000 บาท แต่ ไม่ จด VAT

เจ้ าหน้าทีต้องติดตามผู้ มีเงิ นได้ทีติ ดเกณฑ์ความเสี ยงกรณี นให้
ี เข้ามาจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ มให้ได้ ทุกรายและเมือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ มแล้ ว ผู ้ เสี ยภาษีมีหน้าที
ต้ องยืนแบบแสดงรายการตามกํ าหนด และดูแลให้มีการยืนแบบอย่างครบถ้ วน เว้ นแต่พิ
สู จนได้ว่า
1. เงินได้ จากการจําหน่ายสิ นค้าที ได้รับยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ ม เช่ นขายสิ นค้ าพืชผลทาง
การเกษตรการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2. ภริ ยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สิ นปี ภาษีต้องนําเงิ นได้มารวมเป็ นเงินได้ของสามี
แต่ภรรยาได้ จดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ มในนามของตนเองไว้ แล้ วหรื อไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ ม เพราะมูลค่าฐานภาษี ไม่ถึงเกณฑ์ต้ องจดทะเบียน

4. รายทีอยู ่ ในทีมกํากับแต่ ไม่ ยืนแบบ รายผู้ ประกอบการบุคคลธรรมดา ที อยู่ในที ม กํ ากั บแต่ไม่ยืนแบบภงด.90 ให้วิเคราะห์
ก่อนว่า
ภงด.90
1. รายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม ให้สืบค้น ข้ อมูลจากฐาน F-VAT หากปรากฏว่ามี
ยอดขายหรื อยอดซื อ แสดงว่ายั งประกอบกิจการอยู่ให้เชิ ญพบ หากไม่ปรากฏยอดขาย
หรื อยอดซื อให้พิจารณา Clean ฐานตามระเบี ยบงานกรรมวิธีฯ 2539
2. รายทีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม ให้แจ้ง สส. สํารวจว่า ยังประกอบกิ จการอยู่
หรื อไม่ หากเชื อได้ ว่ากิ จการได้เลิ กประกอบการแล้ วให้เสนอผู ้ มีอ ํานาจขอลบรายออก
จากระบบกํ ากั บฯ
5. ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่ า โดยปกติยอดขายที ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ มถื อตามเกณฑ์เงินสด ประกอบกับเงินได้ บุคคล

เงิน ได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90

ธรรมดา ก็ถือตามเกณฑ์เงิ นสด ดังนั นหากยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 > เงินได้ ตามแบบ
ภ.ง.ด.90 ถือว่ายืนเงิ นได้ ไม่ครบถ้ วน เว้ นแต่กรณี ขายโดยออกใบกํากั บภาษี ก่อนได้รับ
เงิน

6. ค่ าใช้ จ่ายตามความจํ าเป็ นและ
สมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90

รายผู้ ประกอบการบุคคลธรรมดาทีมีเงิ นได้พึงประเมินตามมาตรา40(5) -(8)แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ทีมีการหักค่าใช้จ่ายตาม ความจําเป็ นและสมควร ตามแบบ ภงด.90
ซึ งต้ องพิจารณาว่า
1. เงินได้ ประเภทดังกล่ าวกฎหมายกําหนดให้หักหรื อเลื อกให้หักค่าใช้จ่ายตามความ
จํ าเป็ นและสมควรได้ หรื อไม่
2. รายจ่ายทีนํามาหัก เป็ นค่าใช้จ่ายได้ จะต้ องเกียวข้องโดยตรงกับการหาเงินได้ และเป็ น
กรณี จ ํ าเป็ นที ต้ องมีรายจ่ายนั นๆ และต้อ งมี จ ํ านวนทีสมควรด้ วย โดยพิจารณาว่ไม่
า
ต้ องห้ามตามมาตรา65 ทวิและ 65 ตรี แห่ งประมวลรัษฎากรโดยอนุโลม
ให้พิจารณาและนําข้อมูลการหักค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทเงิ นได้ ไปเปรี ยบเที ยบกับเงิน
ได้พงึ ประเมินแต่ละประเภท และพิจารณาร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสม
เพียงใด หากเกิ ดความผิดปกติ ควรเป็ นรายทีถูกคัดเลือกเพือออกตรวจสภาพกิจการ

7. มีข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และแบบ 4117 ปี
48 > ปี 47

เงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายนั นอาจเป็ นเงินได้เพียงส่ วนหนึ งของผู ้ มีเงินได้ต้ องหา
ข้ อเท็จจริ งว่ามี เงินได้ กรณี อืนทีไม่ต้องถูกหักภาษีเงิ นได้ด ้ วยหรื อไม่

