
การคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการ 

 

วัตถุประสงค์ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้เสนอให้ส่วนราชการทีมุ่งเน้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จัดให้มีการ

บริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยควรดําเนินการตามวิธีการที กําหนดไว้ 7 ขั นตอน ในปีงบประมาณ 2550 

กรมสรรพากรได้นําองค์ความรู้เรือง “การคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการ” มาบริหารจัดการ ซึ งในการจัดทํา

แผนการจัดการความรู้ การคัดเลือกรายผู้ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการได้กําหนดกิจกรรมทีต้องดําเนินการ 7 ขั นตอนตาม

วิธีการที กพร. กําหนด  

คู่มือการคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการนี เป็นผลทีได้จากการดําเนินกิจกรรมมาถึงขั นตอนที 4 “การประมวล

และกลั นกรองความรู้” โดยคณะทํางานวิเคราะห์เกณฑ์คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการ ซึงประกอบด้วย

เจ้าหน้าทีผู ้เชียวชาญด้านคดัเลือกรายตรวจสภาพกิจการของสํานักงานสรรพากรภาคต่าง ๆ และทีมงานของสํานักมาตรฐานการ

กํากับและตรวจสอบภาษีได้ประมวลกลันกรองและเรียบเรียงองค์ความรู้ ทั งทีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) คือจาก

ผู ้ เชียวชาญในคณะทํางานฯ และความรู้ ทีอยู่ภายนอก (Explicit Knowledge) คือจากประมวลรัษฎากร ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 

มาตรฐานการบัญชี หลักการวิเคราะห์การเงิน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทั งนี เพือเป็นเครืองมือให้ทีมกํากับสามารถนําไปใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ อันจะช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ด้านการสร้างฐานภาษีทีย ั งยืนบรรลุ

เป้าประสงค์ต่อไป 

เหตุผลและความจําเป็น 

การตรวจสภาพกิจการเป็นขั นตอนปฏิบัติงานกํากับดูแลทีต่อเนืองจากขั นตอนการกํากับดูแลบนระบบ (เครือข่ายรัษฎากร) เมือ

ทีมกํากับพบว่า มีข้อมูลบ่งชี ว่าผู ้ประกอบการอาจชําระภาษีไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง จึงต้องออกตรวจ ณ สถาน

ประกอบการของผู ้ประกอบการ เพือทราบถึงข้อเท็จจริงเกียวกับสภาพการประกอบกิจการ และสามารถประเมินความเหมาะสม

ของการยืนรายได้กับสภาพกิจการทีแท้จริงตลอดจนดําเนินการให้บริการแนะนําความรู้เกียวกับภาษีอากร และสร้าง

ความสัมพันธ์ในลักษณะทีเหมาะสมกับผู ้ประกอบการด้วย  

ก่อนการตรวจสภาพกิจการจะต้องมีการวางแผนออกตรวจสภาพกิจการล่วงหน้าเป็นรายเดือน การวิเคราะห์ข้อมูล การกําหนด

ประเด็น และวิธีการตรวจแต่ละประเด็น เป็นสิงจําเป็นและมีส่วนสําคัญต่อการคัดเลือกรายออกตรวจสภาพกิจการรวมไปถึง

คุณภาพการตรวจสภาพกิจการ ทั งนี  เนืองจากหากออกตรวจสภาพกิจการรายผู้ประกอบการทียังไม่สมควรออกตรวจ นอกจาก

จะไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึนแล้ว ยังเป็นการ เสียเวลาและอัตรากําลังเจ้าหน้าทีทีมีอยู ่จํากัด อีกทั งเป็นการรบกวน

ผู้ประกอบการ ซึงไม่ใช่การสร้างสัมพันธ์ ทีดี อันเป็นหลักการสําคัญของการกํากับดูแลแต่อย่างใด  

การตรวจสภาพกิจการในปัจจุบัน ได้เน้นคุณภาพของการตรวจสภาพกิจการมากกว่าปริมาณจํานวนรายทีออกตรวจ กล่าวคือการ

ออกตรวจสภาพกิจการ ควรส่งผลให้ผู้ประกอบการยืนแบบแสดงยอดขาย-ยอดซือ และชําระภาษีถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเทจ็จริง และสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ แต่จากการศึกษาและวิเคราะห์การตรวจสภาพกิจการทีผ่านมา ปรากฏว่าส่วนใหญ่

เมือทีมกํากับดูแลออกตรวจสภาพกิจการและยุติเรืองการตรวจสภาพกิจการแล้ว ได้ยุติเรืองการตรวจสภาพกิจการด้วยกรณี

เหมาะสมมากกว่ากรณีอืนๆ เช่น ยืนเพิมเติม ตรวจปฏิบัติการ เป็นต้น ซึงชีให้เห็นถึงการวางแผนและคัดเลือกรายเพือออกตรวจ

สภาพกิจการทียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษี ทีย ั งยืนของ

กรมสรรพากร  



ดังนั น ในการพิจารณาบริหารองค์ความรู้ในปีงบประมาณ 2550 องค์ความรู้เรืองการคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือตรวจสภาพ

กิจการ จึงถูกหยิบยกขึ นมาพิจารณาดําเนินการเป็นลําดับต้น ๆ และได้รับการ คัดเลือกให้จ ัดทําแผนการจัดการความรู้เสนอ กพร. 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคัดเลือกรายเพือตรวจสภาพกิจการ 

ในการจัดการบริหารองค์ความรู้เรืองการคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือตรวจสภาพกิจการกรมสรรพากรได้นําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดําเนินการ ดังนี 

1. ความมีเหตุผล 

 
- เก็บรวบรวมข้อมูลของผู ้ประกอบการจากผลการประกอบกิจการ ตามทีแสดงไว ้ในการยืนชําระภาษี เพือใช้เป็นฐานข้อมูลใน

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเบืองต้นในการคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือ ตรวจสภาพกิจการ เป็นการเสริมสร้างฐานภาษีทีย ั งยืน 

- วิเคราะห์ความเสียงจากฐานข้อมูล เพือคัดเลือกและลําดับความสําคัญผู ้ประกอบการรายทีมีความเสียงในการชําระภาษีไม่

ถูกต้องครบถ้วน เพือวางแผนการออกตรวจสภาพกิจการ 

- ออกตรวจสภาพกิจการโดยใช้ข ้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ความเสียง เปรียบเทียบกับสภาพข้อเท็จจริงการประกอบกิจการจริง 

เพือใช้ประเมินความเหมาะสมในการยืนชําระภาษีให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง 

2. ความพอประมาณ 

 
- วางแผนกําหนดเป้าหมายรายผู้ประกอบการทีออกตรวจสภาพกิจการ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลความเสียงทีมีแนวโน้มว่าชําระ

ภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึงอาจเป็นผลมาจากการไม่เข้าใจข้อกฎหมายภาษีอากร ซึ งเจ้าหน้าทีจะให้ความรู้และคําแนะนําปรึกษา

เกียวกับภาษีอากรให้ผู ้ประกอบการ เพือจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั งนีย ังเป็นการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดได้

อย่างคุ้มค่า และมี ประสิทธิภาพ 

3. การสร้างภูมิคุ ้มกันทีดี 

 
- มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการติดตามผลการคัดเลือกรายผู ้เสียภาษีอากร ทั งในระดับสรรพากรพืนที สรรพากร

ภาค และระดับกรม และกําหนดเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 

- มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพือนํามาใช้ในการปรับปรุงแนวทาง วิธีการ ให้เหมาะสมกับ

ข้อเท็จจริง และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- มีการกําหนดหน่วยงาน เจ ้าหน้าที ผู ้รับผิดชอบ เพือให้คําปรึกษาแก่ผูป้ฏิบัติงาน เมือเกิดปัญหาในการปฏิบัติ 

 

 

เกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกรายผู้ประกอบการ 

 
สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษีได้จ ัดทําระบบคู ่คิดทีมกํากับ ซึงเป็นระบบทีมีข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของทีมกํากับและการบริหารงานจัดเก็บภาษี ทีมกํากับสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการคัดเลือกรายผู ้ประกอบการเพือ

ออกตรวจสภาพกิจการได ้โดยเฉพาะข้อมูลในเมนูหลัก “ข้อมูลเพือการกํากับดูแล” เมนูย่อย “เงินได้นิติบุคคล” “เงินได้

บุคคลฯ” และ “ภาษีมูลค่าเพิม” จะมีข้อมูลทีแสดงถึงความเสียงการเสียภาษีไม่ถูกต้องของผู ้ประกอบการจากแบบแสดง



รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิม  

เนืองจากการใช้ข้อมูลเกณฑ์ความเสียงดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจคัดเลือกรายเพือออกตรวจสภาพกิจการ

นัน จําเป็นต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั นเพือให้ทีมกํากับสามารถใช้

เกณฑ์ในระบบคู่คิดทีมกํากับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น คณะทํางานฯ จึงได้พิจารณาแนวทางการตัดสินใจคัดเลือก

รายเพือออกตรวจสภาพกิจการ ดังนี 

1. กําหนดคะแนน หรือนําหนักของเกณฑ์ความเสียง  

ปัจจุบันระบบคู่คิดทีมกํากับได้ก ําหนดเกณฑ์ความเสียงไว้ 3 ประเภท คือ  

1. เกณฑ์ความเสียงจากการแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม (7 เกณฑ์)  

2 เกณฑ์ความเสียงจากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล( 11 เกณฑ์)  

3. เกณฑ์ความเสียงจากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(7 เกณฑ์)  

ซึงในการคัดเลือกรายผู้ประกอบการเพือออกตรวจสภาพกิจการส่วนใหญ่ทีมกํากับจะพิจารณาว่า ผู ้ประกอบการรายใด ติด

เกณฑ์ความเสียงจํานวนมาก จะเป็นรายทีต้องออกตรวจเป็นลําดับต้น ๆ เช่น รายทีติดเกณฑ์ความเสียงภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4 เกณฑ์ และติดเกณฑ์ภาษีเงินมูลค่าเพิม 2 เกณฑ์ รวมเป็น 6 เกณฑ์ จะถูกคัดเลือกรายออกตรวจสภาพกิจการก่อนรายทีติด

เกณฑ์รวมกัน 4 เกณฑ์ แต่ข้อเท็จจริงรายทีติด 4 เกณฑ์นี อาจมีระดับความเสียงต่อการชําระภาษีสูงกว่ารายทีติด 6 เกณฑ์ 

เนืองจากระดับความเสียงของแต่ละเกณฑ์นั นแตกต่างกัน เช่น เกณฑ์ความเสียงภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี “ขาดทุนขั นต้น” 

ย่อมมีระดับความเสียงสูงกว่าเกณฑ์ “ไม่มีทรัพย์สินถาวรไม่มีค่าเช่า” เพราะแสดงความผิดปกติของการประกอบธุรกิจซึงมี

ผลต่อการชําระภาษีมากกว่า 

จากปัญหาดังกล่าว คณะทํางานฯ จึงได้วิเคราะห์ระดับความเสียงของแต่ละเกณฑ ์แล้วให้นํ าหนักโดยกําหนดเป็นคะแนน

ความเสียง 3 ระดับ ดังนี 

ระดับความเสียง คําอธิบาย คะแนนหรือนําหนัก 

ความเสียงสูง ความเสียงทีมีผลต่อการชําระภาษีมาก 3 

ความเสียงปานกลาง ความเสียงทีมีผลต่อการชําระภาษีปานกลาง  

(น้อยกว่ากลุ่มแรก) 2 

ความเสียงตํ า ความเสียงทีมีผลต่อการชําระภาษ๊  

(น้อยกว่ากลุ่ม 2 กลุ่มแรก) 1 

ข้อมูลจากแบบ เกณฑ์ความเสียง คะแนน /นําหนัก 

ภาษีมูลค่าเพิม ยอดซือ > ยอดขาย 3 

 
ขอคืนเครดิตติดกัน 6 เดือนสุดท้าย 3 

 

ขอคืนเงินสดติดกัน 3 เดือน (ยกเว ้นรายยอดขายอัตรา 0 ต่อ

ยอดขายรวมเกิน 50% ) 
3 

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

 
P/T รายตัว > P/T ภาค 2 



 
ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดือน 4 ขอคืนเงินสด 2 

 
ไม่ยืนแบบหนึ งใน 6 เดือนสุดท้าย 1 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนขั นต้น 3 

 
ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชําระ 3 

 
สินค้าปลายงวดมากกว่าซือสินค้า 3 

 
สินค้าคงเหลือมากกว่ารายได้โดยตรง 3 

 
ขายเสีย VAT มากกว่ารายได้โดยตรง 2 

 
มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี ยรับ 2 

 
ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด. 50 2 

 
ไม่มีสินทรัพย์ถาวรไม่มีค่าเช่า 1 

 
ไม่มีรายได้โดยตรงและรายได้อืน 1 

 
ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด. 51 1 

 
ยืนแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดไปเกิน 25% 1 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ 4117 แต่ไม่ยืน ภ.ง.ด.90 3 

 
มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ 4117 มากกว่าเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 3 

 
เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่า 1,800,000 แต่ไม่จด VAT 2 

 
ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่าเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 2 

 
ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นสมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90 2 

 
รายทีอยู่ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 1 

 
มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ 4117 ปี 48 มากกว่าปี 47 1 

2. นําข้อมูลอืนมาประกอบการจัดลําดับ 

นอกจากการใช้คะแนนเกณฑ์ความเสียงตามข้อ 1 แล้ว ทีมกํากับควรใช้ข้อมูลอืนประกอบการจัดลําดับการออกตรวจด้วย 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรายได้ของกิจการ ซึงแสดงถึงขนาดกิจการ อาจใช้ประกอบในกลุ่มผู ้ประกอบการทีมีคะแนนความเสียง

ทีเท่ากัน โดยจัดลําดับการออกตรวจสภาพกิจการขนาดใหญ่ก่อน เป็นต้น ข้อมูลทีใช้ประกอบการจัดลําดับการออกตรวจ

ก่อนหลังมี ดังนี 

1. ข้อมูลยอดซือและยอดขายตามแบบ ภ.พ.30  

2 . ข ้อมูลรายได้รวมและภาษีทีคํานวณตามแบบ ภ.ง.ด.50 

3. ข้อมูลรายได้รวม ม.40 (5) –(8) และภาษีทีคํานวณได้ตาม ภ.ง.ด.90 

4. ว ันออกตรวจสภาพกิจการครั งสุดท้าย 



3. วิธีการใช้ข้อมูล 

ผู ้ประกอบการรายใดทีติดเกณฑ์ความเสียงก็จะมีคะแนน/นําหนักตามทีกําหนดไว้ในตารางข้อ 1 แล้วนําคะแนนทีได้ของ

แต่ละเกณฑ์มารวมกันเพือแสดงเป็นคะแนนถ่วงนํ าหนักของแต่ละประเภทภาษี 

ข้อมูลดังกล่าว จะปรากฏในระบบคู่คิดทีมกํากับ เมนูหลัก “ข้อมูลเพือการกํากับดูแล” เมนูย่อย “การคัดเลือกรายตรวจ

สภาพกิจการ” แสดงข้อมูลจํานวนรายทีติดเกณฑ์ภาษีประเภทต่าง  ๆในระดับภาค สท. ทีมใหญ่ ทีมย่อย ส่วนข้อมูลรายตัว

จะแสดงในระดับทีมย่อยเท่านั น โดยเรียงลําดับรายผู ้ประกอบการตาม ISIC และผลรวมคะแนนถ่วงนําหนักของเกณฑ์

ความเสียงทั งภาษีมูลค่าเพิม และภาษีเงินได้(นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา) แสดงข้อมูลแยกเป็น 4 ตาราง ดังนี 

1. เกณฑ์คัดเลือกรายนิติบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสียงภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

ภาษีมูลค่าเพิม 

2 เกณฑ์คัดเลือกรายนิติบุคคลไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ซึงจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสียงภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3. เกณฑ์คัดเลือกรายบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสียงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และภาษีมูลค่าเพิม 

4. เกณฑ์คัดเลือกรายบุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ซึ งจะมีคะแนนเกณฑ์ความเสียงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู ้ประกอบการรายใดมีคะแนนถ่วงนํ าหนักรวมสูงก็จะเป็นรายทีอยู่ในข่ายทีจะถูกพิจารณาเพือออกตรวจสภาพกิจการเป็น

ลําดับต้น ๆ อย่างไรก็ตามในการเลือกรายตรวจสภาพกิจการทีมกํากับยังต้องคํานึงถึงปัจจ ัยหรือองค์ประกอบอืน ๆ เช่น 

นโยบายกรมสรรพากรไม่ให้ออกตรวจสภาพกิจการซํ าภายใน 1 ปี เว ้นแต่จําเป็น หรือกรมฯ สังการ จึงต้องพิจารณาวัน

ออกตรวจสภาพกิจการครั งสุดท้าย ประกอบการคัดเลือกรายด้วย เพือพิจารณาว่ารายใดได้ตรวจสภาพกิจการไปแล้วบ้าง 

หรือ นโยบายของสํานักงานสรรพากรภาค สรรพากรพืนทีอาจเน้นการตรวจกิจการขนาดใหญ่ ก็ให้พิจารณารายได้/

ยอดขายประกอบด้วย 

 

วิธีการตรวจรายทีติดเกณฑ์ความเสียง 

แบ่งวิธีการตรวจตามลักษณะการประกอบกิจการเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 

1. กิจการผู้ผลิต 

กิจการผู้ผลิต 

เกณฑ์ความเสียง VAT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. ยอดซือมากกว่ายอดขาย 

หมายถึง ยอดซือตามแบบ ภ.พ.30 ในช่วง

ระยะเวลาตามการประมวลผลของข้อมูล 

เปรียบเทียบกับยอดขายสินค้าทั งสิ นตาม

แบบ ภ.พ.30 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยยอด

ซือมากกว่ายอดขาย ซึงถือว่าผิดปกติ 

ทีมกํากับจะต้องหาข้อเท็จจริงเพิมเติมเพือให้ทราบว่ายอดซือเกิดจากซือ

สินค้า ว ัตถุดิบ เท่านั น หรือมีการซือทรัพย์สิน หรือรายจ่ายลงทุนจริงหรือไม่ 

เชือถือได้หรือไม่ และตรวจยอดขายสินค้าว่าครบถ้วนถูกต้องเพียงใด โดย 

1. ตรวจสอบการลงรายงานภาษีซือ 

ยอดซือทีมีภาษีซือทั งสินของผู้ผลิต ได้แก่ ว ัตถุดิบ และรายจ่ายในงบการเงิน

ทีมีภาษีซือ เช่นค่าไฟฟ้า นํ าประปา เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าซ่อมแซม ค่า



เพราะโดยปกติการดําเนินธุรกิจ จะมียอด

ซือน้อยกว่ายอดขาย กิจการจึงจะมีกําไร 

ส่วนมากรายทีติดเกณฑ์ความเสียง กรณีนี  

ม ักจะติดเกณฑ์ความเสียง P/T รายตัว 

มากกว่า P/T ภาค 

3. P/T รายตัว มากกว่า P/T ภาค  

หมายถึงค่า P/T คงต้องสูงมาก (P/T 

หมายถึง ยอดซือทีมีภาษีซือทงัสินต่อ

ยอดขายสินค้า )  

ยามรักษาการณ์ ค่าบริการทีมีภาษีซือ หรือรายจ่ายทีมีภาษีซือ  

2. ตรวจสอบการผลิตจริง  

2.1 กรณีมีสูตรมาตรฐานการผลิตกรมศุลกากร ดูได้จากระบบคู่คิดทีมกํากับ 

เมนูย่อย “ข้อมูลภายนอก” ก็อาจคํานวณหาผลผลิตทีได้ตามสูตรดังกล่าว 

หากทราบปริมาณว ัตถุดิบทีใช ้

2.2 ถ้าย ังไม่เคยตรวจสภาพกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนทีผ่านมา ก็ให้

วางแผนเพือออกตรวจสภาพกิจการ ในการตรวจก็จะสามารถทราบผลผลิต

ได้จาก 

(1) การชัง ตวง ว ัด ว ัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิต ต่อ 1 หน่วยสินค้าทีผลิตได ้

หาว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่ต่อยอดขายสินค้า 1 หน่วย (ราคาขายดูจากอินวอยซ์) 

หรือ  

(2) หากเป็นสินค้าชิ นเล็กนํ าหนักน้อย อาจชังนํ าหนักครั งละจํานวนมาก เช่น 

100 ชิ น มีนํ าหนักเท่าใด แล้วคํานวณว่าวัตถุดิบทีใช้ไปเท่าใด จะได้สินค้า

สําเร็จรูปตามการคํานวณเท่าใด ส่วนใหญ่จะคํานวณได้มากกว่า ดังนั นหาก

ทราบว่าว ัตถุดิบใช้ไปเท่าใด (ดูจากใบเบิกวัตถุดิบในแต่ละวัน) อาจทราบ

ผลผลิตทีแท้จริงได้ หรือ  

(3) โดยการพูดคุยสอบถามจากคนงานในขั นตอนการผลิตต่าง  ๆโดยเฉพาะ

ในขั นตอนสุดท้าย อาจได้ข้อมูลว่าในแต่ละว ันผลผลิตทีได้ทั งหมดเท่าใด 

หรือ 

(4) อาจจะมีรายงานการผลิตสินค้าประจําเครืองจักรแต่ละเครือง ก็จดหรือ

ถ่ายเอกสาร และให้เจ ้าของกิจการลงลายมือชือรับรองไว ้ เป็นหลักฐาน หรือ 

(5) ตรวจสอบชั วโมงการทํางาน หรือ 

(6) หากสินค้าทีต้องมีการบรรจุหีบห่อ อาจสอบถามคนงานทีจุดทีผลิตสินค้า

สําเร็จหรือมีการนําสินค้าผลิตได้เข้าบรรจุหีบห่อ จะทราบถึงสินค้าทีผลิตได้

ในแต่ละวัน หรือ 

(7) กรณีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ตรวจสอบจํานวนและกําลัง

การผลิตของเครืองจักรทีระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน กับเครืองจักรทีมีอยู่

จริง ถ้าพบว่าการผลิตเกินจากทีกําหนดในบัตรส่งเสริม จะไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร 

(8) ถ้าพบว่ามีการผลิตน้อยกว่ากําลังการผลิตของเครืองจักรทีมีอยู่ ในขณะที

มีการซือวัตถุดิบปริมาณมากให้ตั งข้อสังเกตว่าอาจมีการจําหน่ายวัตถุดิบหรื

อนําวัตถุดิบไปผลิตทีอืน 

2.3 ตรวจสอบการขนส่งสินค้าเข้า – ออก อาจสอบถามได้จากยาม



รักษาการณ์ หรือรายงานรถเข้า – ออกของยามรักษาการณ์ จะมีรายงานว่ามี

รถมาส่งสินค้าจากไหนและรถออกไปส่งสินค้า หมายเลขรถไปขนส่งสินค้า

ไปทีใดในรายงานของยามรักษาการณ์ 

กรณีการซือวัตถุดิบทีต้องผ่านการชังนํ าหนักก่อนเข้าโรงงาน สามารถทราบ

ปริมาณว ัตถุดิบทีใช้ในการผลิตได้จากใบรายงานการชังนํ าหนักหักด้วย

นํ าหนักรถทีบรรทุก 

2.4 ตรวจสอบบัญชีคุมสินค้า 

ว ัตถุดิบทีรับเข้า ใกล้เคียงกับทีได้จากข้อมูลรายงานของยามรักษาการณ์ การ

เบิกวัตถุดิบไปใช้จริง เปรียบเทียบกับการเบิกว ัตถุดิบไปใช้ตามบัญชีคุม

สินค้าว่าใกล้เคียงกันหรือไม่  

ผลผลิตทีได้นําไปเปรียบเทียบกับการบันทึกบัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูปทีผลิต

ได้ในแต่ละวันว่าใกล้เคียงกันหรือไม่  

การเบิกจ่ายสินค้าจากบัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป เปรียบเทียบกับ ข้อมูลใน

รายงานของยามรักษาการณ์ หรือใบรายงานการชังนํ าหนัก 

2.5 ตรวจสอบกับข้อมูลรายจ่ายทีเป็นปัจจัยสําคัญต่อกระบวนการผลิต 

(1) ค่าไฟฟ้า หรือค่าเชือเพลิงทีใช้ในการผลิต โดย 

(1.1) อาจเปรียบเทียบกับค่าไฟฟ้าแต่ละปี ในระยะเวลาเดียวกัน หากไม่

แตกต่างดูว่ายอดขายแตกต่างหรือไม่ หรือ  

(1.2) นําค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนสินค้าทีขายเปรียบเทียบกับกิจการ

อย่างเดียวกัน หรือ  

(1.3) อาจนําค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือน แต่ละปี ว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้า

จ ํานวนหน่วยทีใช้แตกต่างกันอย่างไร โดยข้อมูลไฟฟ้า ทั งไฟฟ้านครหลวง 

และไฟฟ้าภูมิภาค ดูได้จากระบบคู่คิดทีมกํากับ เมนูย่อย “ข้อมูลภายนอก” 

ซึ งมี ข ้อมูลจํานวนเงินค่าไฟฟ้า จํานวนหน่วยไฟฟ้า ยอดขายรวมตามแบบ 

ภ.พ.30 และ % ค่าไฟฟ้าต่อยอดขาย 

(2) ภาชนะบรรจุหีบห่อ  

(2.1) เปรียบเทียบจํานวนภาชนะบรรจุหีบห่อทีใช้ไป กับปริมาณสินค้า

สําเร็จรูปทีผลิตได้ 

(2.2) ดูความสัมพันธ์รายจ่าย ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อกับยอดขาย เปรียบเทียบ

ปีปัจจุบันกับปีก่อน ว่าสอดคล้องกับยอดขายในแต่ละปีหรือไม่ 

2. ไม่ยืนแบบหนึงใน 6 เดือนสุดท้าย กิจการผู้ผลิตไม่ควรมีการไม่ยืนแบบ หากไม่ยืนแบบหนึงใน 6 เดือนสุดท้าย 

ทีมกํากับควรดําเนินการดังนี 



1. สอบถามข้อมูล โดยทางโทรศัพท์ (ถ ้าทราบหมายเลขโทรศัพท์ หากเป็น

รายเก่าอาจดูจากสํานวนตรวจสภาพกิจการในอดีตทีผ่านมา หรือทราบจาก

เจ ้าหน้าทีคนเดิมทีเคยดูแล) หรือ 

2. มีหนังสือเชิญพบ หรือรายทีย ังไม่เคยตรวจสภาพกิจการ ก็อาจนําเข้าแผน

ตรวจสภาพกิจการ โดยรวบรวมข้อมูลทีมีอยู่ให้มากทีสุด และวิเคราะห์

ข้อมูลดังกล่าวก่อนออกไปตรวจสภาพกิจการ เพือให้การตรวจกระชับ 

รวดเร็ว มีคุณภาพ 

3. ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดือน 4 ขอคืนเงิน

สด 

4. ขอคืนเครดิตติดกัน 6 เดือนสุดท้าย 

5. ขอคืนเงินสดติดกัน 3 เดือน (ยกเว ้นราย

ยอดขายอัตรา 0 ต่อยอดขายรวมเกิน 50%) 

ควรมียอดขาย ภาษีขายมากกว่ายอดซือและภาษีซือ อย่างไรก็ตามมีบางกรณี

ทีผู้ประกอบการอาจมีภาษีซือมากกว่าภาษีขาย ซึ งได้แก่ 

1. เริมประกอบกิจการ อาจมีภาษีซือจากการก่อสร้างอาคาร หรือลงทุนใน

ทรัพย์สิน 

2. ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเครืองจ ักรเพิมเติม 

3. มียอดส่งออก มากกว่ายอดขายในประเทศ 

นอกเหนือจากทีกล่าว หากภาษีซือมากกว่าภาษีขาย ควร  

3.1 ตรวจสอบใบกํากับภาษีซือกับรายงานภาษีซือ ว่า 

(1) ซือทรัพย์สินทีไม่เกียวข้องกับกิจการ เช่น ซือรถยนต์บรรทุกโดยลักษณะ

ใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่มีบางกรณีอาจไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

เช่นใช้ในการรับจ้างขนส่งซึงไม่เกียวข้องกับกิจการทีจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม  

(2) ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน เปรียบเทียบทะเบียนทรัพย์สินกับตัว

ทรัพย์สิน เช่น ถ้าเป็นรถยนต์ ขอดูทะเบียนรถ คู่มือการใช้รถ เป็นต้น 

(3) ดูว่าเป็นใบกํากับภาษีซื อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร 

หรือไม่ เช่น ก่อสร้างอาคารทีไม่เกียวข้องกับกิจการหรือเกียวข้องกับกิจการ

ทีได้รับยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิม 

(4) กรณีผู ้ผลิตทีมีลักษณะของการประกอบกิจการผลิตเพือจําหน่ายหรือ

รับจ ้างผลิต หากเป็นกรณีรับจ้างผลิตวัตถุดิบจะเป็นของผู้ว่าจ ้าง 

3.2 ตรวจสอบใบกํากับภาษีขายกับรายงานภาษีขาย  

(1) การจัดทําใบกํากับภาษี ต้องเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป เท่านั น 

(2) ตรวจความน่าเชือถือของใบกํากับภาษี เช่น เป็นการออกใบกํากับ ภาษี

ให้แก่ผู ้ ทีซือจริง  

(3) ราคาขายตามใบกํากับภาษีไม่ควรตํากว่าราคาตลาด โดยทั วไปของสินค้า

ประเภทนั น 

3.3 ตรวจสอบใบกํากับภาษีซือ – ขายกับการบันทึกรายงานสินค้าและ 



ว ัตถุดิบ 

6. เงินจ่าย ภ.ง.ด.53+3+4117 มากกว่า

ยอดขาย ภ.พ.30 

หมายถึงรายทีปรากฏข้อมูลเงินได้ทีถูกผู้

จ่ายเงินทั งภาคเอกชน และภาครัฐ เป็นผู้

หักภาษี ณ ทีจ่าย และข้อมูลจํานวนเงินได้

ดังกล่าวสูงกว่ายอดขาย ภ.พ.30  

โดยปกติกิจการผู ้ผลิตจะไม่ติดเกณฑ์กรณีนี  เว ้นแต่ มีการรับจ ้างผลิตหรือ

ผลิตขายให้ส่วนราชการ จะถูกหักภาษี ณ ทีจา่ย และหากติดเกณฑ์ความเสียง

ดังกล่าวให้พิจารณาว่า ตามหลักความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิมจะ

เกิดขึ นเมือมีการส่งมอบสินค้า (ขายเชือ) หรือมีการชําระค่าสินค้า (ขายเงิน

สด) ดังนั น หากการบันทึกยอดขายทีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิมโดยใช้เกณฑ์

สิทธิ อาจไม่ตรงกับยอดเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายซึ งใช้เกณฑ์เงินสด ทีม

กํากับจึงต้องดูความสัมพันธ์ดังกล่าว  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจการผู้ผลิต 

เกณฑ์ความเสียง CIT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. ขาดทุนขันต้น 1. สาเหตุทีขาดทุนขั นต้น  

1.1 ยอดขายไม่ถูกต้อง ให้พิจารณาจาก 

(1) ราคาขายไม่เป็นไปตามราคาตลาด  

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาทีสินค้านั นมีการซือขายกันจริงโดยทัวไป อาจมิใช่ราคาทีทําการซือขาย

อยู่  

กรณีทีมีราคาของทางราชการประกาศกําหนด สามารถใช้เป็นราคาตลาดทีใช้อ้างอิงได ้ 

ถ ้าไม่มีราคาของทางราชการประกาศกําหนด ให้สืบหาราคาตลาดจากแหล่งข้อมูลภายนอกอืนๆ 

เช่น Website ของสถาบันหรือสมาคมของแต่ละอุตสาหกรรมนั น  ๆนอกจากนียังสามารถให้

ผู ้ประกอบการเป็นผู้นําพิสูจน์ราคาตลาดของตนเองก็ได้  

(2) ปริมาณการขายให้เปรียบเทียบผลผลิตทีได้จากกระบวนการผลิต สมุดรายงานสินค้าและ

ว ัตถุดิบ และยอดขายทีบันทึก  

1.2 ต้นทุนการขาย  

(1) หากแสดงต้นทุนขายไว ้สูง ให้พิจารณาถึงต้นทุนผลิต โดยเฉพาะต้นทุนผลิตต่อหน่วย มีการ

บันทึกตามหลักการบัญชีถูกต้องหรือไม่  

(2) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด  

1.3 การคํานวณหาต้นทุนการผลิต  

(1) ระบบต้นทุนทีกิจการเลือกใช้ว่าเป็น 

• ระบบต้นทุนช่วง( Process costing system ) เหมาะสมกับ กิจการทีผลิตสินค้าทีเหมือนๆกันเป็น

จํานวนมาก ซึ งวิธีการวัดมูลค่าของต้นทุนมักจะใช้วิธีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก  

• ระบบต้นทุนงานสังทํา(Job order costing system) เหมาะสมกับกิจการทีผลิตสินค้าทีมีความ

แตกต่างกันซึงวิธีการวัด มูลค่าของต้นทุนมักจะใช้วิธีจําเพาะเจาะจง 

การปันส่วนค่าโสหุ้ยการผลิตทีคิดเข้างาน ในการตรวจอาจใช้วิธีการสุ่มเป็นรายสัญญา แบ็ช ล็อต 

แผนก หรือเป็นขั นตอน แล้วแต่กรณี เพือทดสอบการคํานวณต้นทุนผลิตต่อหน่วย  

ดูผลผลิตจากกระบวนการผลิตว่ามีอ ัตราสูญเสียเท่าใด หากเป็นของเสียปกติ จะถือเป็นต้นทุนของ

สินค้าหน่วยทีดี  

หากเป็นของเสียเกินปกติจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีนั น  ๆและหากมีการทําลายได้ปฏิบัติตาม

คําสังกรมสรรพากรที ป.79/2541 หรือไม่  

นอกจากนีจะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะอาจจะนําค่าใช้จ่ายในส่วนทีเป็นของ

ต้นทุนมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอีกครั ง  

1.4 การคํานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นไปตามหลักการบัญชีทั วไปอย่างสมําเสมอ ซึงกิจการอาจ



ใช้วิธี FIFO Average Cost หรือ Specific Method เป็นต้น ตลอดจนการตรวจสอบต้นทุนสินค้าที

ขายว่ากิจการใช้ วิธีการบัญชีสินค้าแบบ Perpetual Inventory System หรือ Periodic Inventory 

System  

2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรในส่วนทีเกียวข้องกับสินค้าคงเหลือ คือ มาตรา 65 

ทวิ(6)  

2.1 รายการทีควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ของกิจการ เช่น สินค้าระหว่างทาง ได้แก่สินค้าทีซือตาม

เงือนไข F.O.B Shipping point) สินค้าฝากขาย รวมตลอดถึงค่าว ัตถุดิบปลายงวด วัสดุสินเปลือง

คงเหลือปลายงวด และ งานระหว่างทําปลายงวดด้วย 

2.2 กรณีตรวจพบว่ากิจการมีการขายสินค้าทีไม่เป็นไปตามราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้

พิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา 65 ทวิ(4) ประเมินราคาขายให้เป็นไปตามราคาตลาด 

2.3 ผลกระทบทางด้านภาษีมูลค่าเพิมและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้า

และวัตถุดิบ ตามมาตรา 87(3) หรือมาตรา87 วรรคสอง ไม่ว่าจะเกิดจากการตรวจพบของกิจการ

เองหรือตรวจพบโดยเจ้าพนักงานให้ถือเป็นการขาย(มาตรา 77/1) กิจการต้องนําส่งภาษีขาย และ

ถือเป็นรายได้ทีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย  

แต่กรณีทีมีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ไม่ถือเป็นการขาย ซึงอาจต้องรับผิดค่าปรับ

ทางอาญา  

3. สําหรับผู ้ผลิตทีนําเข้าวัตถุดิบ ราคาต้นทุนของว ัตถุดิบให้ใช้ราคาตาม ใบกํากับสินค้า ไม่ใช่ราคา

ทีปรากฏบนใบขนสินค้าขาเข้า 

 

2. ขาดทุนสะสม

มากกว่าทุนชําระ 

ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนทีชําระ อาจมีสาเหตุจาก  

1. การประกอบกิจการโดยมีผลขาดทุนมาโดยตลอด และสะสมมาจนเกินกว่าเงินลงทุน อาจเกิด

จากการทีกิจการเริมประกอบกิจการซึ งการขาดทุนสะสมไม่ควรเกิน 5 ปี มีความเสียงสูงทีกิจการ

จะแสดงรายได้ไว้ไม่ครบถ้วนถูกต้องเนืองจาก กิจการมีผลขาดทุนทุกปี อาจมีปัญหาเกียวกับการ

ดํารงอยู่ของกิจการ กรณีนี อาจจะต้องตรวจเชิงลึกทั งด้านรายได้ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพือพิสูจน์ความครบถ้วนถูกต้อง (ถ ้าเป็นไปได้อาจต้องตรวจ Bank 

Statement ควบคู่ไปด้วย) 

2. กิจการดําเนินการขาดทุนในระหว่างเวลาทีภาวะเศรษฐกิจตกตํ าเป็นจํานวนมาก เช่น กรณีการ

เปลียนแปลงระบบแลกเปลียนเงินตรา หรือการดําเนินนโยบายทางธุรกิจทีผิดพลาดเป็นเหตุให้

เกิดผลขาดทุนสะสมจํานวนมากแต่ไม่ได้เกิดขึ นทุกปี ควรจะได้ไต่สวนหาสาเหตุการขาดทุน

จ ํานวนมากดังกล่าว และกิจการมีวิธีการปรับองค์กรหรือนโยบายเพือบริหารกิจการให้อยู่รอดได้

อย่างไรหรือไม่ และดําเนินการควบคู่ไปกับการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของการลงรายการด้วย 

3. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของหนีสิน เพือดูว่า มีการหลบยอดขายมาลงเป็นหนีสินหรือไม่ หากมี

การกู้ยืมจริงให้ดูว่านํามาใช้ลงทุนหรือซือทรัพย์สินของกิจการจริงหรือไม ่



 

3. ขายเสีย VAT 

มากกว่ารายได้

โดยตรง 

หากติดเกณฑ์ดังกล่าว อาจเกิดจากสาเหตุ  

เกณฑ์การรับรู้รายได ้ 

ถ ้าเป็นการผลิตเพือขายในประเทศอย่างเดียว โดยทัวไปความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิมและ

ภาษีเงินได้จะเกิดขึ นเมือมีการส่งมอบ (เกณฑ์สิทธิ) ดังนั น ยอดขายทีต้องเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 

กับยอดรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ควรจะเท่ากัน หากไม่เท่ากันให้พิจารณา 

1. หากเป็นผู ้ประกอบการส่งออกให้พิจารณาฐานภาษีมูลค่าเพิมตามมาตรา 79/4 (1) แห่งประมวล

รัษฎากร  

2. จ ําหน่ายทรัพย์สิน ซึงภาษีมูลค่าเพิมแสดงตามมูลค่าทีขายแต่ทางภาษีเงินได้ฯ จะแสดงกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สินและเป็นเงินได้อืนๆ 

3. อาจมีรายได้อืนทีไม่ต้องเสีย VAT เช่น ค่าส่งเสริมการขาย ส่วนลดหรือประโยชน์ทีได้รับเป็น

ทรัพย์สินหรือบัตรท่องเทียว  

4. มีการรับเงินค่าสินค้าล่วงหน้าต้องเสีย VAT ตามคําสังกรมสรรพากรที ป.73/2541 

4. สินค้าปลายงวด

มากกว่าซือสินค้า 

โดยทัวไปของการประกอบธุรกิจควรจะมีสินค้าคงเหลือปลายงวดน้อยกว่ายอดซือสินค้า ประกอบ

กับธุรกิจจะไม่ลงทุนสต็อกสินค้ามากเกินความจําเป็น ดังนั น หากเกิดกรณีดังกล่าวให้พิจารณา 

1. การคํานวณสินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทั วไปหรือไม่ 

ตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการสินค้าคงเหลือปลายงวด เช่น หากเป็นกรณี FIFO อาจดูไล่

จาก Invoice ณ ว ันปลายงวดย้อนขึ นไป และจะต้องปฏิบัติอย่างสมําเสมอด้วย 

2. สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบว่ามีสินค้าคงเหลือจริง

หรือไม่ อาจต้องทําการสุ่มตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าคงเหลือ ทั งนีในการตรวจนับ

ให้เลือกตรวจนับสินค้าทีมีอยู่จริงเปรียบเทียบกับรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และทดสอบเลือก

รายการสินค้าจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบไปยังตัวสินค้า ทั งนี  เพือพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ

สินค้า  

3. ตรวจดูหลักฐานการซือว่ามีชนิดของสินค้าหลากหลายตามทีขายจริงหรือไม ่อาจนํายอดซือมา

ลงบัญชีน้อย เพือหลบยอดขาย  

5. ไม่มีสินทรัพย์

ถาวร ไม่มีค่าเช่า 

หมายถึง ไม่มีรายการสินทรัพย์ถาวรปรากฏในงบดุล และไม่มีค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุน 

ควรหาสาเหตุ เนืองจากกิจการผู ้ผลิตโดยทัวไปย่อมต้องมีสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคาร เครืองจักร 

เพือใช้ในการผลิตสินค้า  

1. หากสินทรัพย์ถาวรเป็นกรรมสิทธิ ของผู ้ประกอบการ ควรปรากฏรายการสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว

ในงบดุล และรายการค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน  

2. หากไม่ปรากฏสินทรัพย์ถาวรในงบดุล ทีมกํากับควรออกไปตรวจสภาพกิจการ หากพบ



สินทรัพย์ถาวร ตั งอยู่ ณ สถานประกอบการ ก็ให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ ของสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว 

และแนะนําปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  

3. กรณีกิจการใช้ Out Saurce อาจไม่มีสินทรัพย์ถาวรเพือใช้ ในการประกอบกิจการ 

6. มีเงินให้กู ้ยืมแต่ไม่

มีดอกเบียรับ 

รายการลูกหนี เงินให้กู้ยืมด้านเดบิตในงบดุล แต่ไม่ปรากฏรายการ ดอกเบี ยรับในงบกําไรขาดทุน 

ประเด็นทีพิจารณา  

1. ตรวจสอบดูว่ามีการทําสัญญาหรือไม ่

2. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น โดยไม่มีค่าตอบแทน (ดอกเบีย)หรือ มีดอกเบี ยตํ ากว่า

ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คิดดอกเบียตามราคาตลาดทีให้กู้ยืมเงิน ทั งนีอาศัยอํานาจ 

ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร 

การประเมินดอกเบี ยตามราคาตลาดให้เป็นไปตามหนังสือที กค 0802/4687 ลงว ันที 23 สิงหาคม 

2537 

3. พิจารณาว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ทั งนี  ตามคําสั งกรมสรรพากรทีป.26/2534 ลงว ันที 

25 ธันวาคม พ.ศ.2534  

4. กรณีพบว่าไม่มีการโอนเงินให้แก่ผู ้กู้จริง อาจเป็นการสร้างรายการทางบัญชี อาจเป็นเงินสดทีได้

จากการขายแต่ไม่บันทึกเป็นรายได ้

7. สินค้าปลายงวด

มากกว่ารายได้

โดยตรง 

แสดงว่าสินค้าทีมีไว้เพือขาย (สินค้าต้นงวดและสินค้าทีผลิตได้) กิจการไม่สามารถขายออกได ้ใน

แง่ของกิจการคือเป็นการจมทุน และสินค้ามีความเสียงทีจะล้าสมัย หรือเสือมสภาพสูง ควรจะหยุด

การผลิตสินค้าประเภทนั นๆ และหาทางเร่งระบายสต็อค ดังนั น ตามข้อเท็จจริงธุรกิจจะมุ่งเน้นใช้

นโยบายส่งเสริมการขาย มากกว่าทีจะมุ่งเพิมประสิทธิภาพการผลิต หรือเพิมผลผลิต จึงควร

ตรวจสอบจากงบการเงินว่ากิจการได้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวหรือไม่ โดยดูจากค่าใช้จ่าย

ในการส่งเสริมการขาย (อาจเพิมขึ นในปีถัดไปก็ได้) และค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตไม่

ควรจะเพิมขึ น หากกิจการไม่ได้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว อาจแสดงยอดขายไม่ครบถ้วน  

นอกจากนีแล้ว ในการตรวจสอบความครบถ้วนของการแสดงรายรับ ควรจะได้ทําการตรวจนับ

สินค้าคงเหลือเพือพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของรายการสินค้าคงเหลือปลายงวดด้วย 

เพราะอาจมีการขายทีไม่แสดงไว้และกําหนดสินค้าคงเหลือขึ นมาโดยไม่มีสินค้าจริง 

8. ไม่มีรายได้

โดยตรง และรายได้

อืน 

ถ ้าเป็นกิจการทีเริมประกอบการอาจยังไม่มีรายได้ แต่หากกิจการตั งมานานแล้วแต่ไม่มีรายการค้า

ใดๆ ควรจะได้สอบถามหาสาเหตุทีไม่แจ ้งเลิกกิจการเพราะหากไม่มีธุรกรรมกิจการก็ย ังคงมี

รายจ่ายเช่นค่าทําบัญชี ค่าสอบบัญชี ซึงอาจได้จากการเข้าตรวจสภาพกิจการ หรือไต่สวนผู ้ เสียภาษ ี

9. ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.

50 

อาจมีสาเหตุจาก 

1. ไม่มีผู ้รับรองงบการเงิน 

2. ไม่ทราบว่าจะต้องมีการยืนแบบแสดงรายการ 

ถ้าไม่มีผู ้ รับรองงบการเงิน ทีมกํากับควรตรวจสอบเชิงลึกว่าเหตุใด จึงไม่มีผู ้ รับรองงบการเงิน เช่น



อาจมีการทําบัญชีทีไม่ถูกต้องในหลายรายการ ซึ งอาจเป็นความเสียงทางด้านภาษีด้วย และอาจเข้า

ข่ายมีเจตนาหลีกเลียงภาษีซึงถ้าจําเป็นแก่กรณีอาจจะต้องออกหมายเรียกตรวจสอบและดําเนินการ

ประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) ก็ได ้

ถ ้าเป็นกรณีทีสองควรแนะนําให้ยืนแบบแสดงรายการ เพือเสียภาษีให ้ถูกต้องโดยชําระเบียปรับ 

และเงินเพิม ตลอดจนค่าปรับทางอาญากรณีไม ่ยืนแบบแสดงรายการต่อไป 

10. ไม่ยืนแบบ 

ภ.ง.ด.51 

กรณีไม่ยืนแบบ 51 แต่ไม่มีผลต่อประเด็นในการพิจารณาความผิดตามมาตรา 67 ตรี ควรแนะนํา

ให้ยืนแบบให้ถูกต้อง 

11. ยืนแบบ ภ.ง.ด. 

51 ขาดไปเกิน 25% 

การเปรียบเทียบกรณียืนประมาณการขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

แบบ ภ.ง.ด. 51 กับ แบบ ภ.ง.ด.50 ทีบริษ ัทฯยืนไว้แล้ว (ไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบกําไรจาก

ประมาณการ ตาม ภ.ง.ด. 51 กับ ผลกําไรหลังการตรวจสอบ(ถ้ามี) ) กรณีพบว่าแสดงประมาณการ

กําไรตาม ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ต้องตรวจสอบว่าเป็นกรณีทีมีเหตุอันควรหรือไม่

โดยพิจารณาประกอบตามแนวทาง คําสังกรมสรรพากรที ป.50/2537 (ถ้าไม่เข ้าหลักเกณฑ์ตาม ป.

50/2537 สามารถส่งเหตุผลและข้อเท็จจริงให้ มก.พิจารณาได้) 

ถ ้าไม่มีเหตุอันควรกิจการจะต้องเสียเงินเพิมในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 67 ตรี หรืออัตราร้อยละ 

0.10 0.50 หรือ 1.50 ของเงินภาษีทีชําระไว ้ขาด กรณีพิจารณาลดเงินเพิมตามคําสั งกรมสรรพากรที 

ท.ป.81/2542 (จ ํานวนเดือนนับจนถึงว ันทียืน ภ.ง.ด.50) แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจการผู้ผลิต 

เกณฑ์ความเสียง PIT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และแบบ 4117 แต่

ไม่ยืน ภ.ง.ด.90 

เชิญพบ เพือไต่สวนข้อเท็จจริง หากผู ้มีเงินได้มีเงินได้พึงประเมินในปีที ล่วงมาแล้ว ถึง

เกณฑ์ทีจะต้องยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษี แนะนําให้ ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้

ถูกต้อง 

2. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ แบบ 4117 

มากกว่าเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

บุคคลธรรมดาบางรายอาจยืนแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายได้ไว ้ไม่ครบถ้วน โดยอาจมี

รายได้ทั งทีได้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายและรายได้ทีไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึงหากยืน

แบบฯ โดยแสดงรายได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ตํ ากว่าทีปรากฏในข้อมูลดังกล่าว ก็ถือ

ว่ายืนเงินได้ไว ้ไม่ครบถ้วน เนืองจากเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย จะถูกหักเมือได้รับเงิน 

และนิยามของเงินได้พึงประเมินก็เป็นสิงทีได้รับมาแล้วหรือเรียกว่าเกณฑ์เงินสดเช่นกัน 

3. เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่า 

1,800,000 บาท แต่ไม่จด VAT 

เจ ้าหน้าทีต้องติดตามผู้มีเงินได้ทีติดเกณฑ์ความเสียงกรณีนี ให้เขา้มาจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิมให้ได้ทุกราย และเมือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมแล้ว ผู ้ เสียภาษีมีหน้าที

ต้องยืนแบบแสดงรายการตามกําหนด และดูแลให้มีการยืนแบบอย่างครบถ้วน 

เว ้นแต่พิสูจน์ได้ว่า 

1. เงินได้จากการจําหน่ายสินค้าทีได้รับยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิม เช่น ขายสินค้าพืชผลทาง

การเกษตรการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

2. ภริยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สินปีภาษีต้องนําเงินได้มารวมเป็นเงินได้ของสาม ี

แต่ภรรยาได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมในนามของตนเองไว ้แล้ว หรือไม่ได้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียน  

4. รายทีอยู ่ ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ 

ภงด.90 

รายผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ทีอยู่ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้วิเคราะห์

ก่อนว่า 

1. รายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ให้สืบค้นข้อมูลจากฐาน F-VAT หากปรากฏว่ามี

ยอดขายหรือยอดซือ แสดงว่าย ังประกอบกิจการอยู่ให้เชิญพบ หากไม่ปรากฏยอดขาย

หรือยอดซือให้พิจารณา Clean ฐานตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ 2539  

2. รายทีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ให้แจ้ง สส. สํารวจว่า ยังประกอบกิจการอยู่

หรือไม่ หากเชือได้ว่ากิจการได้เลิกประกอบการแล้ว ให้เสนอผู ้ มีอํานาจขอลบรายออก

จากระบบกํากับฯ 

5. ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่า 

เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

กิจการผู้ผลิตให้ใช้เกณฑ์สิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม ยอดขายทีต้องเสียภาษีตามแบบ

แสดงรายการ ภ.พ.30 อาจจะไม่เท่ากับยอดรายได้ทีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิมตามแบบ

แสดงรายการ ภ.ง.ด.90 เนืองจากการยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ผู ้ เสียภาษีจะต้องนํา

เงินได้ทีรับในรอบปีภาษ ีมาคํานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพือเสียภาษีเงินได้บุคคล



ธรรมดา ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บางรายการทีมีการออกใบกํากับภาษี 

เพือนํายอดขายไปเสียภาษีมูลค่าเพิมแล้ว แต่ยังไม่มีการรับเงิน ก็จะยังไม่รวมคํานวณ

เป็นเงินได้เพือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

เจ ้าหน้าทีสามารถปรับปรุงกับยอดขายทีต้องเสียภาษี ตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 

จากเกณฑ์สิทธิเป็นเกณฑ์เงินสด เพือนําไป เปรียบเทียบ ยอดรายได้ตามแบบแสดง

รายการ ภ.ง.ด.90 ดังนี 

ยอดรายได้ตามแบบ ภ.พ.30 (เกณฑ์สิทธิ) XXX บาท 

บวก ลูกหนีคงเหลือต้นงวด / รายได้ค ้างรับต้นปี XXX บาท 

เงินรับล่วงหน้าปลายปี XXX บาท 

XXX บาท 

หัก ลูกหนีคงเหลือปลายงวด / รายได้ค้างรับปลายปี XXX บาท  

เงินรับล่วงหน้าต้นปี XXX บาท 

XXX บาท 

ยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด) XXX บาท 

ให้เปรียบเทียบยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด) กับเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

หากไม่เท่ากันผู้ประกอบการอาจจะเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง 

นอกจากเกณฑ์รับรู้รายได้ทีต่างกันแล้ว อาจเกิดจากประเด็นอืนก็ได้ เช่น 

- มีการจําหน่ายทรัพย์สิน 

- มีการรับเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการล่วงหน้า 

6. ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและ

สมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90 

รายผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาทีมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (5) -(8) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ทีมีการหักค่าใช้จ่ายตาม ความจําเป็นและสมควร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

ซึงต้องพิจารณาวา่  

1. เงินได้ประเภทดังกล่าวกฎหมายกําหนดให้หักหรือเลือกให้หักค่าใช้จ่ายตามความ

จําเป็นและสมควรได้หรือไม ่

2. รายจ่ายทีนํามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้จะต้องเกียวข้องโดยตรงกับการหาเงินได้ และเป็น

กรณีจําเป็นทีจะต้องมีรายจ่ายนั น  ๆทั งรายจ่ายนั นจะต้องมีจ ํานวนทีสมควรด้วย โดย

พิจารณาว่า ไม่ต้องห้ามตามมาตรา65 ทวิและ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุโลม 

ให้พิจารณาและนําข้อมูลการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้เปรียบเทียบกับเงินได้พึง

ประเมินแต่ละประเภท และพิจารณาร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมเพียงใด 

หากเกิดความผิดปกติ ควรเป็นรายทีถูกคัดเลือกเพือออกตรวจสภาพกิจการ 

7. มีข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และแบบ 4117 ปี เงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายนั นอาจเป็นเงินได้เพียงส่วนหนึ งของผู ้มีเงินได้ ต้องหา



48 > ปี47 ข้อเท็จจริงว่ามีเงินได้กรณีอืนทีไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะกิจการ

ผู ้ผลิตการตรวจสภาพกิจการอาจทําให้ทราบว่าชําระภาษีเหมาะสมกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 

  

 

กิจการซือมา-ขายไป 

เกณฑ์ความเสียง VAT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. ยอดซือมากกว่ายอดขาย 1. ตรวจสอบยอดซือ ว่ามีลักษณะเหล่านี หรือไม่ 

(1) เป็นภาษีซือต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ไม่มีใบกํากับภาษี ภาษีซือ

เกิดจากการรับรอง หรือภาษีซือเกิดจากการซือรถยนต์นังไม่เกิน 10 คน เป็นต้น 

(2) อาจเกิดจากนําภาษีซือในรอบ 6 เดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนทีออกมาใช ้ซึ งไม่ใช่เหตุ

สุดวิสัยหรือขอ้ผ่อนปรนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม (ฉบับที 4) ทีมี

สิทธินําใบกํากับภาษีซือซึงมิได้นําไปหักในการคํานวณในเดือนภาษีได้ 

(3) หากเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินให้ดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และเป็นทรัพย์สินทีใช้

ประกอบกิจการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมหรือไม ่

2. ตรวจสอบยอดขาย ยอดขายอาจลงไว ้ไม่ครบถ้วน 

(1) ดูสภาพข้อเท็จจริงสินค้ามีไว ้ เพือขายในกิจการและตรวจสอบกับ 

- ใบกํากับภาษีซือ หากพบว่าไม่มีรายการซือตามใบกํากับภาษีซือ แสดงถึง กิจการอาจหลบทั ง

ยอดซือยอดขาย 

หากอ้างว่าเป็นการฝากขาย ให้ขอดูสัญญาตงัตัวแทน ซึ งต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ 

เกียวกับภาษีมูลค่าเพิม (ฉบับที 8) ลงว ันที 27 ธันวาคม 2534 

- ใบกํากับภาษีขาย หากพบว่าขายโดยไม่ออกใบกํากับภาษีหรือออกใบส่งของแทน แสดงถึง 

กิจการอาจยืนยอดขายไม่ครบถ้วน 

(2) ขายสินค้าตํ ากว่าราคาทุนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(3) กรณีขายปลีก ให้ตรวจ ณ จุดขายสังเกตการณ์ขณะเข้าตรวจว่า เมือมีลูกค้ามาซือสินค้ามีการ

ออกใบกํากับภาษีให้หรือไม่ ออกอย่างไร หากไม่มีการออกแสดงว่ามาออกใบกํากับภาษีขาย

ภายหลัง ซึงจะไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้ว ผู ้ขายสามารถแจ้งราคาตํ ากว่าทีขายจริง และจะ

ออกใบกํากับภาษีขายเฉพาะทีมีใบกํากับภาษีซือ ส่วนสินค้าทีไม่มีใบกํากับภาษีก็จะไม่ออก

ใบกํากับภาษี ทําให้ยอดขายขาดหายไป และการออกใบกํากับภาษีอาจดึงให้ช้ากว่าความเป็น

จริง ซึงหากตรวจนับสินค้าจะพบความผิดปกติ  

2. ไม่ยืนแบบหนึงใน 6 เดือน หากไม่ยืนแบบหนึงใน 6 เดือนสุดท้าย ทีมกํากับอาจ 



สุดท้าย - สอบถามข้อมูล โดยทางโทรศัพท์ (ถ้าทราบหมายเลขโทรศัพท์ หากเป็นรายเก่าอาจดูจาก

สํานวนตรวจสภาพกิจการในอดีต หรือทราบจากเจ้าหน้าทีคนเดิมทีเคยดูแล) หรือ 

- อาจมีหนังสือเชิญพบ หรือรายทีย ังไม่เคยตรวจสภาพกิจการ ก็อาจนําเข้าแผนตรวจสภาพ

กิจการ โดยควรรวบรวมข้อมูลทีมีอยู่ให้มากทีสุด และวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวก่อนออกไป

ตรวจสภาพกิจการ เพือให้การตรวจกระชับ รวดเร็ว มีคุณภาพ 

3. P/T รายตัว มากกว่า P/T 

ภาค 

ให้พิจารณาว่า มีรายการลักษณะดังต่อไปนี  หรือไม่ 

1. นําภาษีซือทีใช้ในกิจการยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิมมาหักภาษีขาย 

2. อาจมีภาษีซือเกียวกับรายจ่ายทีใช้ในการบริหาร ในสัดส่วนทีสูงกว่าในกิจการลักษณะ

เดียวกัน 

3. หากพบว่ากิจการมีเครืองบันทึกการเก็บเงินเพือออกใบกํากับภาษีใช้ในกิจการมากกว่าทีได้รับ

อนุมัติ อาจแสดงถึง มิได้นํายอดขายจากเครืองบันทึกการเก็บเงินดงักล่าวมาถือเป็นยอดขาย 

4. ยืนแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดซือและภาษีซือเกินกว่าหลักฐาน 

5. หากเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน ให้ดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และเป็นทรัพย์สินทีใช้

ในการประกอบกิจการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมหรือไม่ 

6. อาจมีภาษีซือทีใช้ในกิจการยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิมมาเป็นภาษีซือทั งหมด หรือมีการเฉลียภาษี

ซือ แต่ไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ เกียวกับภาษีมูลค่าเพิม (ฉบับที 29)  

4. ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดือน 

4 ขอคืนเงิน  

สด 

5. ขอคืนเครดิตติดกัน 6 เดือน

สุดท้าย 

6. ขอคืนเงินสดติดกัน 3 เดือน 

(ยกเว้นรายยอดขายอัตรา 0 ต่อ

ยอดขายรวมเกิน 50%) 

ควรมียอดขาย ภาษีขาย มากกว่ายอดซือและภาษีซือ อย่างไรก็ตามมีบางกรณีทีผู ้ประกอบการ

อาจมีภาษีซือมากกว่าภาษีขาย ซึงได้แก่ 

1. เริมประกอบกิจการอาจมีภาษีซือจากการก่อสร้างอาคาร หรือลงทุนในทรัพย์สิน 

2. ลงทุนในทรัพยสิ์น เพิมเติม 

3. มียอดส่งออก มากกว่ายอดขายในประเทศ นอกเหนือจากทีกล่าว หากภาษีซือมากกว่าภาษี

ขาย ควร  

3.1 ตรวจสอบใบกํากับภาษีซือกับรายงานภาษีซือ ว่า 

(1) ซือทรัพย์สินทีไม่เกียวข้องกับกิจการ เช่น ซือรถยนต์บรรทุกโดยลักษณะใช้ในประกอบ

ธุรกิจ แต่มีบางกรณีอาจไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ใช้ในการรับจ้างขนส่ง ซึ งไม่

เกียวข้องกับกิจการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม  

(2) ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน เปรียบเทียบทะเบียนทรัพย์สิน กับตัวทรัพย์สิน เช่น ถ้าเป็น

รถยนต์ขอดูทะเบียนรถ คู่มือการใช้รถ เป็นต้น 

(3) ดูว่าไม่เป็นใบกํากับภาษีซือต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ก่อสร้าง

อาคารทีไม่เกียวข้องกับ กิจการ หรือเกียวข้องกับกิจการทีได้รับยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิม  

3.2 ตรวจสอบใบกํากับภาษีขายกับรายงานภาษีขาย  

(1) ตรวจความน่าเชือถือของใบกํากับภาษี เช่น เป็นการออก ใบกํากบัภาษีให้แก่ผู ้ ซือจริง  



(2) ราคาขายตามใบกํากับภาษีไม่ควรตํากว่าราคาตลาด โดย ทั วไปของสินค้าประเภทนั น 

3.3 ให้สังเกตรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยเฉพาะรายการสินค้าและวัตถุดิบทีไม่มีการ

เคลือนไหว เพือพิจารณาว่า ย ังคงมีอยู่จริงหรือไม ่

7. เงินจ่าย ภ.ง.ด.53+3+4117 

มากกว่ายอดขาย ภ.พ.30 

โดยปกติ กิจการซือมาขายไปจะไม่ติดเกณฑ์กรณีนี เว ้นแต่ มีการขายให้ส่วนราชการ จะถูกหัก

ภาษี ณ ทีจ่าย และหากติดเกณฑ์ความเสียง ดังกล่าวให้พิจารณาว่า ตามหลักความรับผิดในการ

เสียภาษีมูลค่าเพิมจะเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินค้า (ขายเชือ) หรือมีการชําระค่าสินค้า (ขายเงิน

สด) ดังนั น หากการบันทึกยอดขายทีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิมโดยใช้เกณฑ์สิทธิ อาจไม่ตรงกับ

ยอดเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึ งใช้เกณฑ์เงินสด ทีมกํากับต้องดูความสัมพันธ์ดังกล่าว  

 

กิจการซือมา-ขายไป 

เกณฑ์ความเสียง CIT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. ขาดทุนขันต้น หมายถึง ต้นทุนสินค้าทีขายมีมูลค่ามากกว่ารายได้จากการจําหน่าย สินค้าโดยตรง ให้

พิจารณา 

- รายได้จากการจําหน่ายสินค้า 

- ต้นทุนสินค้าทีขาย 

1. รายได ้แจ้งไว ้ไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้ 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของราคาขายสินค้า เช่น  

ราคาขายตํ ากว่าราคาตลาดต้องพิจารณาราคาทุนและราคากลางหรือผู้ค้า กิจการประเภท

เดียวกัน หรือเป็นการสร้างหลักฐานการขายให้ตํ ากว่าราคาขายจริง หากไม่มีเหตุอันควรให้

พิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา 65ทวิ(4)  

1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของปริมาณการขาย โดยคํานวณหาปริมาณ  

สินค้าทีขายตามหลักการบัญชีเปรียบเทียบกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  

1.3 กรณีการขายสินค้าแบบเช่าซือหรือผ่อนชําระเป็นงวด การคํานวณรายได้ต้องเป็นไปตาม

คําสังกรมสรรพากรที ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิมเติมโดย ท.ป.155/2549  

2. ต้นทุนสินค้าทีขาย ให้พิจารณา  

2.1 เปรียบเทียบสินค้าคงเหลือต้นงวดกับสินค้าคงเหลือปลายงวดปีก่อน  

2.2 มีการส่งคืนสินค้า หรือได้ส่วนลดรับ แต่มิได้นํามาหักออกจากบัญชีซือ เป็นเหตุให้บัญชี

ซือสูงกว่าความจริง 

2.3 ให้พิจารณาการบันทึกสินค้าคงเหลือได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทั วไปอย่าง

สมํ าเสมอหรือไม ่ 

2.4 ถ ้าเป็นกิจการขนาดเล็กทีไม่มีการตรวจนับสินค้าจริง อาจเป็นกรณีการกําหนดมูลค่า



สินค้าคงเหลือปลายงวดขึ นเอง เพือตกแต่งกําไรขั นต้น กล่าวคือ ทําให้ดูมีกําไรขั นต้นสูงหรือ

ตําหรือขาดทุนขั นต้นตามทีกิจการต้องการ  

2.5 การคํานวณสินค้าคงเหลือ ปฏิบัติตามมาตรา 65ทวิ(6) หรือไม่ 

 

2. ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชําระ ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนทีชําระ อาจมีสาเหตุจาก  

1. การประกอบกิจการโดยมีผลขาดทุนมาโดยตลอด และสะสมมาจนเกินกว่าเงินลงทุน อาจ

เกิดจากการทีกิจการเริมประกอบกิจการซึงการขาดทุนสะสมไม่ควรเกิน 5 ปี มีความเสียงสูง

ทีกิจการจะแสดงรายได้ไว ้ไม่ครบถ้วนถูกต้องเนืองจากกิจการมีผลขาดทุนทุกปี อาจมีปัญหา

เกียวกับการดํารงอยู่ของกิจการ กรณีนีอาจต้องตรวจเชิงลึกทั งด้าน รายได้ ต้นทุนขาย และ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพือพิสูจน์ความครบถ้วนถูกต้อง (ถ้าเป็นไปได้อาจต้องตรวจ 

Bank Statement ควบคู่ ไปด้วย) 

2. กิจการดําเนินการขาดทุนในระหว่างเวลาทีภาวะเศรษฐกิจตกตํ าเป็นจํานวนมาก เช่น กรณี

การเปลียนแปลงระบบแลกเปลียนเงินตรา หรือการดําเนินนโยบายทางธุรกิจทีผดิพลาดเป็น

เหตุให้เกิดผลขาดทุนสะสมจํานวนมากแต่ไม่ได้เกิดขึ นทุกปี ควรไต่สวนหาสาเหตุการ

ขาดทุนจํานวนมากดังกล่าว และกิจการมีวิธีการปรับองค์กรหรือนโยบายเพือบริหารกิจการ

ให้อยู่รอดได้อย่างไรหรือไม่ และดําเนินการควบคู่ไปกับการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของ

การลงรายการด้วย 

3. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของหนี สิน เพือดูว่า มีการหลบยอดขายมาลงเป็นหนี สินหรือไม่ 

หากมีการกู้ยืมจริงให้ดูว่านํามาใช้ลงทุนหรือซือทรัพย์สินของกิจการจริงหรือไม่ 

4. กรณีขาดทุนสะสมมาหลายปีแต่ยังดําเนินกิจการอยู่ได้ อาจมิได้ ขาดทุนจริง ถ้าขาดทุน

ขั นต้นตรวจตามกรณีติดเกณฑ์ความเสียงขาดทุนขันต้น แต่ถ้าขาดทุนสุทธิให้พิจารณาดูว่า

กิจการมีรายจ่ายการดําเนินงานเป็นค่าอะไรบ้าง ซึ งอาจจะมีรายจ่ายต้องห้าม โดยกิจการยัง 

มิได้ปรับปรุงในทางบัญชีภาษีอากร เช่น 

4.1 ค่าเสือมราคาของรถยนต์นั งเกิน 1,000,000 บาท กิจการคิดค่าเสือมราคาทั งจ ํานวน 

4.2 สร้างหลักฐานการจ่าย โดยมิได้มีการจ่ายจริง เช่น ดอกเบียจ่าย หรืออาจจะมีการกู้จริง 

และได้นําไปให้กู้ต่อ ไม่บันทึกเป็นรายได้แต่บันทึกลงรายการด้านดอกเบียจ่าย 

 

 

3. ขายเสีย VAT มากกว่ารายได้

โดยตรง 

โดยทัวไปความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิมและภาษีเงินได้จะเกิดขึ นเมือมีการส่งมอบ 

(เกณฑ์สิทธิ) ดังนั นยอดขายทีต้องเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 กับยอดรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 

ควรจะเท่ากัน หากไม่เท่ากันให้พิจารณา 

(1) หากเป็นผู ้ประกอบการส่งออกให้พิจารณาฐานภาษีมูลค่าเพิมตามมาตรา 79/4 (1) แห่ง



ประมวลรัษฎากร  

(2) จ ําหน่ายทรัพย์สิน ซึงภาษีมูลค่าเพิมแสดงตามมูลค่าทีขายแต่ทางภาษีเงินได้ฯ จะแสดง

กําไร หรือขาดทุนจากการจ ําหน่ายทรัพย์สินและเป็นเงินได้อืน  ๆ

(3) อาจมีรายได้อืนทีไม่ต้องเสีย VAT เช่น ค่าส่งเสริมการขายส่วนลดหรือประโยชน์ที ได้รับ

เป็นทรัพย์สินหรือบัตรท่องเทียว  

(4) มีการรับเงินค่าสินค้าล่วงหน้าต้องเสีย VAT ตามคําสังกรมสรรพากรที ป.73/2541  

4. สินค้าปลายงวดมากกว่าซือ

สินค้า 

โดยทัวไปของการประกอบธุรกิจควรจะมีสินค้าคงเหลือปลายงวดน้อยกว่ายอดซือสินค้า 

ประกอบกับธุรกิจจะไม่ลงทุนสต็อกสินค้ามากเกินความจําเป็น ดังนั น หากเกิดกรณีดังกล่าว

ให้พิจารณา 

1. การคํานวณสินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทั วไปหรือไม่ 

ตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการสินค้าคงเหลือปลายงวด เช่น หากเป็นกรณี FIFO อาจดู

ไล่จาก Invoice ณ ว ันปลายงวดย ้อนขึ นไป และจะต้องปฏิบัติอย่างสมําเสมอด้วย 

2. สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับรายงานสินค้าและว ัตถุดิบว่ามีสินค้าคงเหลือจริง

หรือไม่ อาจต้องทําการสุ่มตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าคงเหลือ ทั งนี ในการ

ตรวจนับให้เลือกตรวจนับสินค้าทีมีอยู่จริงเปรียบเทียบกับรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และ

ทดสอบเลือกรายการสินค้าจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบไปย ังตัวสินค้า ทั งนี  เพือพิสูจน์

ความมีอยู่จริงของสินค้า 

3. ตรวจดูหลักฐานการซือว่ามีชนิดของสินค้าหลากหลายตามทีขายจริงหรือไม่ อาจนํายอด

ซือมาลงบัญชีน้อย เพือหลบยอดขาย  

5. ไม่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่มีค่าเช่า หมายถึง ไม่มีรายการสินทรัพย์ถาวรปรากฏในงบดุล และไม่มีค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุน 

ควรหาสาเหตุ  

1. หากสินทรัพย์ถาวรเป็นกรรมสิทธิ ของผู ้ประกอบการ ควรปรากฏรายการสินทรัพย์ถาวร

ดังกล่าวในงบดุล และรายการค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน  

2. หากไม่ปรากฏสินทรัพย์ถาวรในงบดุล ทีมกํากับควรออกไปตรวจสภาพกิจการ หากพบ

สินทรัพย์ถาวร ตั งอยู่ ณ สถานประกอบการ ก็ให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ ของสินทรัพย์ถาวร

ดังกล่าว และแนะนําปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  

3. กรณีทรัพย์สินเป็นของกรรมการหรือหุ้นส่วน และให้ใช้โดยไม่มีค่าเช่า ส่งผลให้การแสดง

รายจ่ายและรายได้ตํ ากว่าข้อเท็จจริง  

6. มีเงินให้กู ้ยืมแต่ไม่มีดอกเบียรับ รายการลูกหนี เงินให้กู้ยืม ด้านเดบิตในงบดุล แต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบียรับในงบกําไร

ขาดทุน 

ประเด็นทีพิจารณา  

1. ตรวจสอบดูว่ามีการทําสัญญาหรือไม ่

2. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือผู ้ ถือหุ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน (ดอกเบีย)หรือ มีดอกเบี ยตํากว่า



ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คิดดอกเบียตามราคาตลาดทีให้กู้ยืมเงิน ทั งนี อาศ ัย

อํานาจ ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร 

การประเมินดอกเบียตามราคาตลาดให้เป็นไปตามหนังสือที กค 0802/4687 ลงว ันที 23 

สิงหาคม 2537 

3. พิจารณาว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ทั งนี  ตามคําสั งกรมสรรพากรทีป.26/2534 ลง

ว ันที 25 ธันวาคม พ.ศ.2534  

4. กรณีพบว่าไม่มีการโอนเงินให้แก่ผู ้กู้จริง อาจเป็นการสร้างรายการทางบัญชี โดยอาจจะ

เป็นเงินสดทีได้จากการขาย แต่ไม่บันทึกเป็นรายได ้

7. สินค้าปลายงวดมากกว่ารายได้

โดยตรง 

1. สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับรายงานสินค้าและ ว ัตถุดิบว่ามีสินค้าคงเหลือ

จริงหรือไม ่อาจต้องทําการสุ่มตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าคงเหลือ ทั งนีในการ

ตรวจนับให้เลือกตรวจนับสินค้าทีมีอยู่จริงเปรียบเทียบกับรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และ

ทดสอบเลือกรายการสินค้าจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบไปย ังตัวสินค้า ทั งนี  เพือพิสูจน์

ความมีอยู่จริงของสินค้า 

2. ให้พิจารณาสภาพสินค้าส่วนใหญ่ว่า ใหม่หรือเก่า ล้าสมัย หากใหม ่แสดงว่าการหมุนเวียน

สินค้าดี ยอดขายน่าจะไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าราคาขายตํ าไปหรือไม่ ปริมาณการขาย

ครบถ้วนหรือไม ่ 

3. การคํานวณสินค้าคงเหลือเป็นไปตามมาตรา 65ทวิ(6) แห่งประมวลรัษฏากรหรือไม่ 

8. ไม่มีรายได้โดยตรง และรายได้

อืน 

◌ีประเด็นทีพิจารณา (วิเคราะห์รายการรายจ่ายตามงบกําไรขาดทุนทีอาจก่อให้เกิดรายได้) 

1. ตรวจดูข้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 มีการหักภาษี ณ ทีจ่ายนําส่งหรือไม่ หรือถูกผู้อืนหักภาษี

ไว ้หรือไม่ หากมีแสดงว่าไม่ยืนรายได้ พิจารณาภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย ในส่วนทีเกียวข้อง 

ตามคําสังกรมสรรพากร ที ทป.4 /2528 ฯ  

2. ตรวจดูว่ายังมีการยืนแบบ ภ.พ.30 มีรายได้หรือไม ่

3. ตรวจดูว่ายังมีรายจ่ายทีบ่งชี ว่าย ังมีรายได้จากการประกอบกิจการอยู่ หรือไม่  

 

9. ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.50 ประเด็นทีพิจารณา  

1. นิติบุคคลไม่ยืนแบบภ.ง.ด.50 เมือถึงกําหนดชําระสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก  

1.1 ไม่มีผู ้รับรองงบการเงิน ทีมกํากับควรตรวจสอบเชิงลึกว่าเหตุใดจึงไม่มีผู ้รับรองงบ

การเงิน เช่นอาจมีการทําบัญชีทีไม่ถูกต้องในหลายรายการ ซึงอาจเป็นความเสียงทางด้านภาษี

ด้วย  

1.2 ไม่ทราบว่าจะต้องมีการยืนแบบแสดงรายการ ควรแนะนําให้ยืนแบบแสดงรายการเพือ

เสียภาษีให้ถูกต้อง โดยอาจต้องชําระเงินเพิม และค่าปรับทางอาญา 

2. รายทีไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.50 และไม่ยืนแบบ ภ.พ.30 และไม่ปรากฏ ข้อมูลบนระบบเครือข่าย



รัษฎากรว่ามีรายได้ ให้ตรวจข้อเท็จจริงว่า เลิกกิจการแล้วหรือไม ่และเข้าลกัษณะทีต้องเพิก

ถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ หรือไม่ 

3. ตรวจดูข้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 พบว่าถูกผู้อืนหักภาษี ณ ทีจ่ายไว ้แสดงว่า นิติบุคคลมี

รายได้ ดังนั น ควรเชิญพบเพือไต่สวนข้อเท็จจริง และแนะนําให้ยืนแบบฯ  

10. ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.51 1. ให้พิจารณาว่าเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่า 12 

เดือน หรือได้รับอนุมัติให้เปลียนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่ ซึงกรณีดังกล่าว

ไม่ต้องยืนแบบ ภ.ง.ด. 51  

2. หากไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้แนะนําให้ยืนแบบให้ถูกต้อง  

11. ยืนแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 

25% 

ให้ตรวจสอบว่าเป็นกรณีทีมีเหตุอันควรหรือไม่โดยพิจารณาตามคําสังกรมสรรพากรทีป.

50/2537 และแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที มก.1 /2546ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการซือมา-ขายไป 

เกณฑ์ความเสียง PIT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และแบบ 4117 แต่

ไม่ยืน ภ.ง.ด.90 

เชิญพบ เพือไต่สวนข้อเท็จจริง หากผู ้มีเงินได้มีเงินได้พึงประเมินในปีทีล่วงมาแล้ว ถึง

เกณฑ์ทีจะต้องยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษี แนะนําให้ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้ถูกต้อง 

2. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ แบบ 4117 

มากกว่าเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

บุคคลธรรมดาบางรายอาจยืนแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายได้ไว ้ไม่ครบถ้วน โดยอาจมี

รายได้ทั งทีได้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายและรายได้ทีไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึงหากยืน

แบบฯ โดยแสดงรายได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ตํ ากว่าทีปรากฏในข้อมูลดังกล่าว ก็ถือ

ว่ายืนเงินได้ไว ้ไม่ครบถ้วน เนืองจากเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย จะถูกหักเมือได้รับเงิน 

และนิยามของเงินได้พึงประเมินก็เป็นสิงทีได้รับมาแล้วหรือเรียกว่าเกณฑ์เงินสดเช่นกัน 

ดังนั นต้องให้ผู ้เสียภาษียืนแบบเพิมเติม และหากยืนแบบฯเกินกําหนดเวลาต้องรับผิด

ชําระเงินเพิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

3. เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่า เจ ้าหน้าทีต้องติดตามผู้มีเงินได้ทีติดเกณฑ์ความเสียงกรณีนี ให้เข้ามาจดทะเบียน



1,800,000 บาท แต่ไม่จด VAT ภาษีมูลค่าเพิมให้ได้ทุกราย และเมือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมแล้ว ผูเ้สียภาษีมีหน้าที

ต้องยืนแบบแสดงรายการตามกําหนดและ ดูแลให้มีการยืนแบบอย่างครบถ้วน 

เว ้นแต่พิสูจน์ได้ว่า 

1. เงินได้จากการจําหน่ายสินค้าทีได้รับยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิม เช่น ขายสินค้าพืชผลทาง

การเกษตรการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

2. ภริยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สินปีภาษีต้องนําเงินได้มารวมเป็นเงินได้ของสาม ี

แต่ภรรยาได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมในนามของตนเองไว ้แล้ว หรือไม่ได้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียน  

4. รายทีอยู ่ ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ 

ภงด.90 

ผู ้ประกอบการบุคคลธรรมดาทีอยู่ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้วิเคราะห์ก่อน

ว่า 

1. รายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ให้สืบค้นข้อมูลจากฐาน F-VAT หากปรากฏว่ามี

ยอดขายหรือยอดซือ แสดงว่าย ังประกอบกิจการอยู่ให้เชิญพบ หากไม่ปรากฏยอดขาย

หรือยอดซือให้พิจารณา Clean ฐานตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ 2539  

2. รายทีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ให้แจ้ง สส. สํารวจว่า ยังประกอบกิจการอยู่

หรือไม่ หากเชือได้ว่ากิจการได้เลิกประกอบการแล้ว ให้เสนอผู ้ มีอํานาจขอลบรายออก

จากระบบกํากับฯ 

5. ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่า 

เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

ยอดขายทีต้องเสียภาษี ตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 อาจจะไม่เท่ากับยอดรายได้ทีต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิมตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 เนืองจากการยืนแบบแสดงรายการ 

ภ.ง.ด.90 ผู ้ เสียภาษีจะต้องนําเงินได้ทีรับในรอบปีภาษี มาคํานวณเป็นเงินได้พึงประเมิน

เพือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บางรายการที

มีการออกใบกํากับภาษี เพือนํายอดขายไปเสียภาษีมูลค่าเพิมแล้ว แต่ย ังไม่มีการรับเงิน ก็

จะยังไม่รวมคํานวณเป็นเงินได้เพือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เจ ้าหน้าทีสามารถปรับปรุงกับยอดขายทีต้องเสียภาษี ตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 

จากเกณฑ์สิทธิเป็นเกณฑ์เงินสด เพือนําไป เปรียบเทียบ ยอดรายได้ตามแบบแสดง

รายการ ภ.ง.ด.90 ดังนี 

ยอดรายได้ตามแบบ ภ.พ.30 (เกณฑ์สิทธิ) XXX บาท 

บวก ลูกหนีคงเหลือต้นงวด / รายได้ค ้างรับต้นปี XXX บาท 

เงินรับล่วงหน้าปลายปี XXX บาท 

XXX บาท 

หัก ลูกหนีคงเหลือปลายงวด / รายได้ค้างรับปลายปี XXX บาท  

เงินรับล่วงหน้าต้นปี XXX บาท 

XXX บาท 



ยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด) XXX บาท 

หลังจากนี เปรียบเทียบยอดรายได้ตามการคํานวณ (เกณฑ์เงินสด)กับเงินได้ ตามแบบ 

ภ.ง.ด.90 หากไม่เท่ากันผู้ประกอบการอาจจะเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง 

นอกจากเกณฑ์รับรู้รายได้ทีต่างกันแล้ว อาจเกิดจากประเด็นอืนก็ได้ เช่น 

- มีการจําหน่ายทรัพย์สิน 

- มีการรับเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการล่วงหน้า 

6. ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและ

สมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90 

1. รายผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาทีมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)แห่ง

ประมวลรัษฎากร ทีมีการหักค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและสมควร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

ซึงต้องพิจารณาว่า 

2. เงินได้ประเภทดังกล่าวกฎหมายกําหนดให้หักหรือเลือกให้หักค่าใช้จ่ายตามความ

จําเป็นและสมควรได้หรือไม ่

3. รายจ่ายทีนํามาหัก เป็นค่าใช้จ่ายได้จะต้องเกียวข้องโดยตรงกับการหาเงินได้ และเป็น

กรณีจําเป็นทีจะต้องมีรายจ่ายนั น  ๆทั งรายจ่ายนั นจะต้องมีจ ํานวนทีสมควรด้วย โดย

พิจารณาว่า ไม่ต้องห้ามตามมาตรา65 ทวิและ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุโลม 

4. ให้พิจารณาและนําข้อมูลการหักค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทเงินได้ไปเปรียบเทียบกับเงิน

ได้พึงประเมินแต่ละประเภท และพิจารณาร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสม

เพียงใด หากเกิดความผิดปกติ ควรเป็นรายทีถูกคัดเลือกเพือออกตรวจสภาพกิจการ 

7. มีข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และแบบ 4117 ปี 

48 > ปี47 

เงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายนั นอาจเป็นเงินได้เพียงส่วนหนึ งของผู ้มีเงินได้ ต้องหา

ข้อเท็จจริงว่ามีเงินได้กรณีอืนทีไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่  

 

 

กิจการให้บริการ 

เกณฑ์ความเสียง VAT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. ยอดซือมากกว่ายอดขาย การประกอบกิจการให้บริการ โดยปกติไม่ควรจะมียอดซือสูงกว่ายอดขายการทีกิจการมียอดซือ 

สูงกว่ายอดขาย 

1. ตรวจสอบยอดซือ ว่ามีลักษณะเหล่านี หรือไม่ 

(1) เป็นภาษีซือต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ไม่มีใบกํากับภาษี ภาษีซือ

เกิดจากการรับรอง หรือ ภาษีซือเกิดจากการซือรถยนต์นั งไม่เกิน 10 คน เป็นต้น 

(2) อาจเกิดจากนําภาษีซือในรอบ 6 เดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนทีออกมาใช ้ซึ งไม่ใช่เหตุ



สุดวิสัยหรือข้อผ่อนปรนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม (ฉบับที 4) ทีมี

สิทธินําใบกํากับภาษีซือซึงมิได้นําไปหักในการคํานวณในเดือนภาษีได้ 

(3) หากเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน ให้ดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และเป็นทรัพย์สินทีใช้

ในการประกอบกิจการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมหรือไม่ 

(4) ให้ตรวจสอบยอดซือเพือหาความสัมพ ันธ์กับยอดขาย ตัวอย่างเช่น 

กิจการรับเหมาก่อสร้าง  

พิจารณาจากสัญญาหรือประเภทการรับจ้างว่าเป็นการก่อสร้างประเภทใดเพราะวัสดุทีใช ้จะ

สัมพ ันธ์กับประเภทของงาน เช่น 

- งานสร้างอาคาร ต้องใช้ว ัสดุ ปูน หิน ทราย เหล็ก 

- งานขุดคลอง ต้องใช้นํ ามัน 

- งานทําถนนลาดยาง ต้องใช้ว ัสดุหิน ยางมะตอย 

- งานคอนกรีต ต้องใช้ว ัสดุ เหล็ก หิน ปูน ทราย 

- หากว ัสดุมีการสังซือสูง อาจพบว่าไม่นํารายได้มาบันทึกบัญชี โดยบันทึกต้นทุนวัสดุทั งหมด

แต่ไม่บันทึกรายได ้

- ตรวจสอบความสัมพ ันธ์รายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายค่านํ ามันเชือเพลิง หรือค่าว ัสดุ ทีมีแหล่ง

การซือไมส่อดคล้องกับไซด์งาน เช่น รับเหมา ก่อสร้างจังหวัดหนึงแต่ซือนํ ามันเชือเพลิงอีก

จังหวัดหนึง ซึงไม่มีเหตุผลอันสมควร 

กิจการร้านอาหาร  

1. ไม่ควรมียอดซือสูงกว่ายอดขาย เพราะลักษณะของการประกอบกิจการมีรายจ่ายหลาย

ประเภททีไม่มีภาษีซือ เช่น รายจ่ายค่าอาหารสด อาหารแห้ง รายจ่ายของพนักงานเสริฟ และพ่อ

ครัว นักดนตรี (ถ ้ามี) รายจ่ายเหล่านี  ส่วนใหญ่จะไม่มีภาษีซือยอดซือ ภาษีซือส่วนใหญ่จะ

เกียวกับรายจ่ายค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า ค่านํ าประปา  

2. ตรวจสอบยอดขาย ยอดขายอาจลงไว ้ไม่ครบถ้วน 

ให้ตรวจ ณ จุดขาย สังเกตการณ์ขณะเข้าตรวจว่า เมือมีลูกค้ามาใช้บริการมีการออกใบกํากับภาษี

ไว ้หรือไม ่หากไม่มีการออก แสดงถึง การยืนยอดขายไม่ครบถ้วน  

3.ให้พิจารณาถึง ปัจจัยสําคัญทีบ่งชี ถึงยอดขาย เช่น  

- กิจการโรงแรมอาจพิจารณาจํานวนผ้าปูทีนอนทีเบิกไปใช้ จํานวนห้องทีให้บริการ 

- กิจการอาบ อบ นวด พิจารณาหน่วยการใช้นํ า จํานวนห้อง ใบทํางานของพนักงานบริการ 

- ร้านอาหาร พิจารณาจาก ใบสังอาหาร จํานวนโต๊ะ เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมทีจ่ายบัตรเครดิต  

- ความสัมพันธ์ค่าแฟรนไชด์ก ับยอดขาย 

 

2. ไม่ยืนแบบหนึงใน 6 เดือน 

สุดท้าย 

หากไม่ยืนแบบหนึงใน 6 เดือนสุดท้าย ทีมกํากับอาจ 

- สอบถามข้อมูล โดยทางโทรศัพท์ (ถ้าทราบหมายเลขโทรศัพท์ หากเป็นรายเก่าอาจดูจาก



สํานวนตรวจสภาพกิจการในอดีตทีผ่านมา หรือทราบจากเจ ้าหน้าทีคนเดิมทีเคยดูแล) หรือ 

- มีหนังสือเชิญพบ หรือรายทียังไม่เคยตรวจสภาพกิจการ ก็อาจนําเข้าแผนตรวจสภาพกิจการ 

โดยควรรวบรวมข้อมูลทีมีอยู่ให้มากทีสุด และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวก่อนออกไปตรวจสภาพ

กิจการ เพือให้การตรวจกระชับ รวดเร็ว มีคุณภาพ 

 

3. P/T รายตัว มากกว่า P/T 

ภาค 

ค่า P/T หมายถึง ยอดซือและค่าใช้จ่ายทีมีภาษีซือ : ยอดขาย 

1. รายทีมีค่า P/T สูงกว่ารายอืนๆ ในธุรกิจการให้บริการประเภทเดียวกันทั งในท้องทีหรือสูง

กว่ารายธุรกิจให้บริการประเภทเดียวกันในภาคซึงแสดงถึงรายทีมีความผิดปกติทีอยู่ควร

พิจารณาคัดเลือกออกตรวจสภาพกิจการ 

2. ให้พิจารณาว่า มีรายการลักษณะดังต่อไปนี  หรือไม่ 

(1) นําภาษีซือทีใช้ในกิจการยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิมมาหักภาษีขาย 

(2) อาจมีภาษีซือเกียวกับรายจ่ายทีใช้ในการบริหาร ในสัดส่วนทีสูงกว่าในกิจการลักษณะ

เดียวกัน 

(3) หากพบว่ากิจการมีเครืองบันทึกการเก็บเงินเพือออกใบกํากับภาษีใช้ในกิจการมากกว่าที

ได้รับอนุมัติ อาจแสดงถึง มิได้นํายอดขายจากเครืองบันทึกการเก็บเงินดังกล่าวมาถือเป็น

ยอดขาย 

(4) ยืนแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดซือและภาษีซือเกินกว่าหลักฐาน 

(5) หากเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน ให้ดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และเป็นทรัพย์สินทีใช้

ในการประกอบกิจการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมหรือไม่ 

(6) อาจมีภาษีซือทีใช้ในกิจการยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิมมาเป็นภาษีซือทั งหมด หรือมีการเฉลียภาษี

ซือ แต่ไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ เกียวกับภาษีมูลค่าเพิม (ฉบับที 29) 

4. ขอคืนเครดิต 3 เดือน เดือน 

4 ขอคืนเงิน  

สด 

5. ขอคืนเครดิตติดกัน 6 เดือน

สุดท้าย 

6. ขอคืนเงินสดติดกัน 3 เดือน 

(ยกเว้นรายยอดขายอัตรา 0 ต่อ

ยอดขายรวมเกิน 50%) 

ผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม โดยปกติของการประกอบกิจการให้บริการ ยอดซือ

และภาษีซือทีเกียวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการจะมีจ ํานวนไม่มาก กล่าวคือ ควรมี

ยอดขาย ภาษีขาย มากกว่ายอดซือและภาษีซือ อย่างไรก็ตามมีบางกรณีทีผู ้ประกอบการอาจมี

ภาษีซือมากกว่าภาษีขาย ได้แก่ 

1. เริมประกอบกิจการ อาจมีภาษีซือจากการก่อสร้างอาคาร หรือลงทุนในทรัพย์สิน 

2. ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเครืองมือ เพิมเติม 

3. หากภาษีซือมากกว่าภาษีขาย ควร  

3.1 ตรวจสอบใบกํากับภาษีซือกับรายงานภาษีซือว่า 

(1) ซือทรัพย์สินทีไม่เกียวข้องกับกิจการ เช่น ซือรถยนต์บรรทุกใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่มี

บางกรณีอาจไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ใช้ในการรับจ ้างขนส่ง ซึงไม่เกียวข้องกับ

กิจการทีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม  



(2) ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน เปรียบเทียบทะเบียนทรัพย์สิน กับตัวทรัพย์สิน เช่น ถ้าเป็น

รถยนต์ ขอดูทะเบียนรถ คู่มือการใช้รถ เป็นต้น 

(3) ดูว่าไม่เป็นใบกํากับภาษีซือต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร  

3.2 ตรวจสอบใบกํากับภาษีขายกับรายงานภาษีขาย  

ตรวจความน่าเชือถือของใบกํากับภาษี เช่น เป็นการออกใบกํากับภาษีให้แก่ผู ้รับบริการจริง  

7. เงินจ่าย ภ.ง.ด.53+3+4117 

มากกว่ายอดขาย ภ.พ.30 

กิจการให้บริการทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย หากติดเกณฑ์ความเสียงดังกล่าว อาจแสดงถึงยืนยอดขาย

ตามแบบ ภ.พ.30 ไม่ครบถ้วน เนืองจากโดยปกติกิจการให้บริการถือเกณฑ์เงินสดเช่นเดียวกับ

เงินได้ทีถูกหัก ณ ทีจ่าย เว้นแต่มีการออกใบกํากับภาษีก่อน 

อย่างไรก็ตามให้คํานึงถึง อาจมีเงินได้บางรายการทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย แต่เป็นยอดขายทีไม่ต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิม  

 

 

กิจการให้บริการ 

เกณฑ์ความเสียง CIT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. ขาดทุนขันต้น นิติบุคคลทีมีผลขาดทุนขั นต้น แสดงถึงงบกําไรขาดทุน ทีมีต้นทุนบริการมากกว่ารายได ้

1. ลงรายได้ไม่ครบถ้วน 

1.1 การให้บริการเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี ต้องนํารายได้จากการให้บริการมาคํานวนเป็นรายได้

ตามส่วนของบริการ ทีทําในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ตามหลักเกณฑ์คําสังกรมสรรพากรที ท.ป. 

1/2528 ฯ  

1.2 บางกรณีผู ้รับจ ้างอาจต้องนําเงินล่วงหน้า เงินมัดจ ํา เงินประกัน เงินจอง ฯลฯ มาคํานวนเป็น

รายได้เพือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม คําสังกรมสรรพากรที ป.73/2541 ฯ 

1.3 กิจการให้บริการมักนํารายได้เฉพาะทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย หรือคู่สัญญาทีเป็นส่วนราชการมาลง

เป็นรายได้เท่านั น ทั งทีตามข้อเท็จจริงมีการให้บริการกับลูกค้าทัวไป (Walk In) ด้วย 

1.4 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยดูจากการถูกหักภาษ ีณ ที

จ่าย เพือย้อนกลับไปตรวจสอบยันยอดรายได้กับผู้ว่าจ ้าง จะทําให้ทราบถึงรายได้ทีได้รับทั งหมด 

2. ต้นทุนบริการสูงเกินความเป็นจริง 

2.1 ในกรณีทีการให้บริการเกินกว่าหนึ งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ตรวจสอบว่าต้นทุนของการ

ให้บริการเป็นไปตามสัดส่วนทีสัมพ ันธ์กับรายได้หรือไม่ 

2.2 ควรสุ่มตรวจสอบรายจ่ายทีมีจํานวนเงินสูงหรือรายจ่ายทีไม่เคยปรากฎในปีก่อน ๆ หรือรายจ่าย

ทีพิจารณาแล้ว ไม่ควรจะเป็นรายจ่ายของธุรกิจนั นๆ ตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี เช่น รายจ่ายอันมี



ลักษณะเป็นการลงทุนโดยพิจารณาว่ามีการนํารายจ่ายฝ่ายทุนมาลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั งจํานวนใน

ปีทีเกิดรายจ่ายหรือไม ่

2.3 ให้พิจารณาถึงรายจ่ายอันเป็นปัจจัยสําคัญทีบ่งชี ถึงรายได้ประเภทอืน ทีย ังไม่นํามารวมเป็น

รายได้ เช่น กิจการรับเหมาทําถนน แต่มีการซือกระเบืองมุงหลังคา สีทาบ้าน แสดงว่า อาจมีรายได้

จากรับเหมาสร้างบ้าน 

ตัวอย่างกิจการให้บริการทีสําคัญ เช่น 

กิจการรับเหมาก่อสร้าง 

1. ตรวจสอบสัญญาว่าจ ้าง ซึงมีลักษณะต่างๆ ดังนี 

1.1 งานจ้างเหมา หมายถึง ทําสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง ตีราคามูลค่างานทั งหมดตามสัญญา 

1.2 งานก่อสร้างแบบต่อหน่วย หมายถึง ทําสัญญาจ้างก่อสร้างโดยคํานวณตามพืนทีงานก่อสร้าง 

1.3 Cost Plus หมายถึง การทําสัญญาก่อสร้างโดยให้ผลตอบแทนตามอัตราเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน

การก่อสร้างทั งหมด เช่น ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15 ของต้นทุนทีเกิดขึ น 

1.4 Mix หมายถึงการทําสัญญาจ้างก่อสร้างโดยบางส่วนจะจ้างเหมาและบางส่วนจะตกลงราคาตาม

พืนทีงานก่อสร้างต่อหน่วย 

2. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา ซึงจะระบุวันเริมต้น และวันสิ นสุด เงือนไขการรับเงิน พร้อม

กับว ันส่งมอบงานแต่ละงวดของสัญญา เพือ คํานวณหาสัดส่วนของงานทีแล้วเสร็จในแต่ละงวด 

เพือนํารายได้ตามส่วนของงานทีทําเสร็จในแต่ละรอบบัญชีมาคํานวนเป็นรายได้ของรอบบัญชีนั น 

โดยสามารถตรวจสอบจากรายละเอียดของสัญญาจ้างกับคู่สัญญา เช่น กรณีคู่สัญญาเป็นส่วน

ราชการ สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลภายในทีกรมฯ บันทึกจากสัญญาจ้างทีหน่วยราชการส่งให้ 

หรือจากใบแนบ อ.ส.4 เป็นต้น 

3. ต้นทุนการรับจ้าง ผู ้ รับจ ้างอาจรับเฉพาะค่าแรง หรือเป็นผู ้จ ัดหาแรงงาน ว ัสดุเครืองมือ เครืองใช ้ 

3.1 การรับจ้างมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ตรวจสอบว่าต้นทุนของการรับจ้างเป็นไปตาม

สัดส่วนของรายได้หรือไม ่

3.2 การจ้างผู ้ รับเหมารายย่อย ให้ตั งข้อสังเกตว่า ได้มีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยจริงหรือไม่ 

3.3 ให้ความสําคัญกับการคํานวณมูลค่างานระหว่างทํา เพราะมีผลต่อการคํานวณกําไรขั นต้น 

3.4 ตรวจสอบการสังซือว ัสดุ ตามข้อเท็จจริงจะไม่สังซือจากแหล่งขายทีอยู่ไกล เพราะจะประหยัด

ค่าขนส่ง 

Ex รับเหมาก่อสร้างทีจังหว ัดสมุทรปราการ แต่สินค้าซือจากจังหว ัดสระแก้วให้ตรวจสอบ อาจ

พบว่ามีการไปรับจ้างทีจ ังหว ัดสระแก้ว แต่ไม่บันทึกรายได ้

3.5 ตรวจสอบใบกํากับภาษีซือซึงอาจพบว่ามีการซือว ัสดุทีไม่เกียวข้อง และนํามาบันทึกเป็นต้นทุน

ขาย 

4. การบันทึกบัญชี กรณีเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้าง จะแยกต้นทุนของแต่ละโครงการซึงผู้รับเหมา

จะสามารถคํานวณได้ว่าแต่ละโครงการจะกําไรประมาณเท่าใด หากการก่อสร้างหรือรับจ้างอยู่ใน



ระยะเวลาไม่เกินกําหนดตามสัญญาจ้าง 

5. กรณีรับเหมาก่อสร้างทีมูลค่าเปลียนแปลงตามการขึ นลงของดัชนีราคาว ัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง 

เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ต้องถือเป็นรายได้และเป็นยอดขายที

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม 

6. ตรวจสอบการบริการทีมีความสัมพันธร์ะหว่างว ัสดุ ก ับค่าแรงงาน หากวัสดุมีจํานวนสังซือสูง 

อาจพบว่าไม่นํารายได้มาบันทึกบัญชีโดยบันทึกต้นทุนว ัสดุทั งหมดแต่ไม่บันทึกรายได้ 

กิจการโรงแรม 

แสดงรายได้ไว้ตํ ากว่าข้อเท็จจริง เช่น กิจการโรงแรม อาจมีรายได้ทีเกียวเนืองกับการประกอบ

กิจการโรงแรม เช่น 

1. การบริการอาหารและเครืองดืม อาทิ 

(1) ร้านหรือซุ้มขายอาหารว่างและเครืองดืม(Mini-Bar, Lobby Bar, Lounge Bar) 

(2) ร้านอาหารขนาดย่อมอาจมีดนตรีและการแสดง (Coffee Shop, Cafe) 

(3) ร้านอาหาร (Restaurant, Cuisine), ร้านอาหารกลางแจ้ง 

(4) การบริการอาหารทีห้องพัก (Room Service) 

2. ร้านค้าและพลาซ่าจําหน่ายสินค้า ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเป็น  

หลักและมีรายได้ส่วนน้อยเสริมจาก ค่าตอบแทนการขาย (ส่วนแบ่งรายได้) หรือ 

ส่วนแบ่งกําไร (ทั ง 2 กรณีให้พิจารณาข้อตกลงตามสัญญาเช่าซึงมีหรือไม่มีก็ได้) 

3. ศูนย์บริการสุขภาพ 

3.1 ศูนย์กีฬา เช่น สระว่ายนํ า สนุกเกอร์ สควอช บิลเลียด 

3.2 ศูนย์สันทนาการ นวดหรือนวดแผนโบราณ (Massage&Thai traditional massage) อบไอนํ า 

(Sauna) สระนํ าวน (Jacuzzi & Spa) ศูนย์ออกกําลังกาย (Fitness Center) เป็นต้น 

4. สถานบันเทิง 

(1) สถานอาบนํ านวดตัว, อาบ อบ นวด 

(2) คอกเทลเลาน์ (Cocktail Lounge) 

(3) ดนตรีและเต้นรํา (Night Club, Ballroom Dance) 

(4) ดิสโกเธค (Disco Theque) 

(5) บาร์และ คาราโอเกะ (Karaoke) 

(6) ผ ับ (Pub) 

5. การจัดประชุม, สัมมนา, งานรืนเริง, งานมงคล, และงานนิทรรศการถือเป็นการเช่าใช้สถานที 

ประเภทการคิดค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเงินนั นมักจะทําอยู่ใน 4 รูปแบบ คือ 

(1) ค่าใช้สถานทีเพียงอย่างเดียว ค่าบริการลักษณะนีส่วนใหญ่จะใช้กับการประชุม และงาน

นิทรรศการเต็มว ัน 

(2) ค่าอาหาร/เครืองดืมรายหัวไม่คิดค่าใช้สถานที เป็นการคิดค่าบริการในรูปแบบค่าอาหารและ



เครืองดืมรายหัวแถมการใช้สถานที 

(3) ค่าใช้สถานทีและค่าบริการอาหาร ค่าบริการในลักษณะนีส่วนใหญ่ใช้กับการจัดสัมมนาแบบ

เต็มวัน และงานรืนเริง งานมงคล การจัดเลียงต่างๆ ในช่วงเวลาเย็น 

(4) ค่าเช่าใช้สถานทีผนวกบริการอาหารและเครืองดืมในอัตราเหมากรณีนีโรงแรมจะคํานวณราคา

เหมาทุกสิงไว ้ในรูปแพ็กเกจ(Package) ไว้ ด้วยกันในคราวเดียวเป็นค่าบริการทั งงาน ค่าบริการ

ลักษณะนีจะเหมาะสมใช้ก ับงานรืนเริง งานมงคล การจัดเลี ยงต่าง  ๆในช่วงเวลาเย็น 

6. การเงินและศูนย์รับฝากของ 

(1) บริการแลกเปลียนเงินตรา (Foreign Currency Exchange) 

(2) การรับฝากของหรือเช่าตู้นิรภัย (Safe Depcsit Box) 

7. การบริการอืนๆ 

(1) การบริการซัก อบ รีด (Laundry Service) ส่วนใหญ่จะเป็นการรับดําเนินการโดยบุคคลภายนอก

โดยทางโรงแรมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปอัตราผลตอบแทนจากยอดขายหรือให้เช่าสถานที  

(2) การบริการนําเทียว (Tour Desk) ส่วนใหญ่จะเป็นการรับดําเนินการโดยบุคคลภายนอก และ

โรงแรมรับค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน 

(3) ระบบ Cable TV ทีมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นจํานวนครั ง 

(4) การเช่าทีจอดรถ 

(5) การให้บริการโทรศัพท์ และ Internet เป็นต้น 

 

2. ขาดทุนสะสมมากกว่า

ทุนชําระ 

กรณีขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชําระ 

1. ตรวจว่าการขาดทุนเกิดจากการสะสมมาหลายปีหรือไม่ 

2. ให้เปรียบเทียบงบการเงิน จะทําให้เห็นว่าผลขาดทุนเกิดจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางบริหาร 

3. การขาดทุน เกิดขึ นครั งเดียว หรือต่อเนืองมาหลายปี 

ข้อสังเกต กิจการมีผลขาดทุนสะสม แต่ย ังดําเนินการอยู่ได้ หรือยังมีการขยายกิจการ ให้พิจารณาว่า

อาจไม่ขาดทุนจริงหรือบันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน  

3. ขายเสีย VAT มากกว่า

รายได้โดยตรง 

◌่ประเด็นทีพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ ์การรับรู้รายได้นิติบุคคลกับจุดความรับผิดของ

การเสียภาษีมูลค่าเพิม 

เกณฑ์การรับรู้รายได ้

เกณฑ์การรบัรู้รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชีทีรองรับโดยทั วไปหรือไม่ หรือกิจการรับรู้รายได้

ตามเกณฑ์ทีอธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติหรือไม ่(ตามคําสังกรมสรรพากรที ทป. 1/2548) 

1) กิจการรับเหมาก่อสร้าง ต้องนํารายได้ตามส่วนของงานทีทําเสร็จในแต่ละรอบบัญชีมาคํานวณ

เป็นรายได้ของรอบบัญชีนั น (การคํานวณหาส่วนของงานทีทําเสร็จในแต่ละรอบบัญชี ตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 49 เรือง สัญญาก่อสร้าง) 

2) กิจการให้บริการทีการประกอบกิจการตรวจสภาพไม่มีสินค้าหรือ วัสดุคงเหลือ รวมทั งกิจการ



นายหน้า ตัวแทน ต้องนํารายได้จากการให้บริการมาคํานวณเป็นรายได้ในรอบระยะบัญชีทีการ

ให้บริการสิ นสุดลง แต่ในกรณีทีการให้บริการเกินกว่าหนึงรอบระยะเวลาบัญชี ให้นํารายได้จาก

การให้บริการมารวมคํานวณเป็นรายได ้ตามส่วนของบริการทีทําในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

3) กิจการวิชาชีพอิสระ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิหรือเลือกทีจะใช้เกณฑ์เงินสดก็ได ้และตั งแต่รอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังว ันทีเกณฑ์เงินสดก็ได้ และตั งแต่รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลังวันที 

4) กิจการสนามกอล์ฟ หรือการให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิกให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยต้อง

นํารายได้ทีเรียกเก็บจุดความรับผิดในการเสียภาษีทีมีผลต่อการยืนยอดขาย  

ยอดขายทีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิมให้ถือตามจุดความรับผิดในการเสียภาษีแต่โดยทัวไป กิจการบริการ

จุดความรับผิดจะเกิดขึ นเมือได้รับชําระค่าบริการ ดังนั น หากเกิดกรณียอดขายเสียภาษีมูลค่าเพิม

มากกว่ารายได้โดยตรง ให้ทําการกระทบยอด ดังนี 

ยอดรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 (เกณฑ์สิทธิ) XX บาท 

บวก ลูกหนี การค้าต้นปี / รายได้ค้างรับต้นปี XX  

เงินรับล่วงหน้าปลายปี XX XX บาท 

หัก ลูกหนีการค้าปลายปี / รายได้ค้างรับปลายปี XX  

เงินรับล่วงหนา้ต้นปี XX XX บาท 

ยอดรายรับตามเกณฑ์เงินสด XX บาท 

หากกระทบแล้วมียอดแตกต่าง แสดงว่าอาจลงรายได้ไม่ครบถ้วน 

4. สินค้าปลายงวดมากกว่า

ซือสินค้า 

โดยทัวไปกิจการให้บริการ ไม่มีประเด็นความเสียงนี 

5. ไม่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่มี

ค่าเช่า 

ในการประกอบกิจการนิติบุคคลให้บริการบางประเภท อาจไม่มีสินทรัพย์ถาวร เช่น ทีตั ง อาคาร

และ อุปกรณ์ เป็นของตนเองทั งนี เนืองจาก  

1. ธุรกิจทีมีขนาดไม่ใหญ่ จะไม่เน้นเรืองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และต้องปรับเปลียน

ตลอดเวลาในด้านต่างๆ ทําให้เกิดการแข่งขัน และพร้อมทีจะโยกย้ายสถานประกอบการ 

2. ธุรกิจให้บริการผ่านทางธุรกรรม Internet (E-commerce) 

3. บางกิจการใช้ Out Saurce จึงไม่มีอสังหาริมทรัพย์เพือใช ้ในการประกอบกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลไม่มีทีตั งหรืออาคารของตนเอง ก็ควรจะมีรายจ่ายค่าเช่าทีดินหรืออาคาร 

ทั งนี ให้คํานึงถึงความเหมาะสมทางด้านรายได้ด้วย 

6. มีเงินให้กู ้ยืมแต่ไม่มี

ดอกเบียรับ 

◌้รายการลูกหนีเงินให้กู้ยืมด้านเดบิตในงบดุล แต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบียรับใน งบกําไรขาดทุน 

ประเด็นทีพิจารณา  

1. ตรวจสอบดูว่ามีการทําสัญญาหรือไม ่

2. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น โดยไม่มีค่าตอบแทน (ดอกเบีย)หรือ มีดอกเบี ยตํ ากว่าราคา

ตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คิดดอกเบียตามราคาตลาดทีให้กู้ยืมเงิน ทั งนีอาศัยอํานาจ ตาม



มาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร การประเมิน 

ดอกเบี ยตามราคาตลาดให้เป็นไปตามหนังสือที กค 0802/4687 ลงว ันที 23 สิงหาคม 2537 

3. พิจารณาว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ทั งนี  ตามคําสั งกรมสรรพากรทีป.26/2534 ลงว ันที 

25 ธันวาคม พ.ศ.2534  

4. กรณีพบว่าไม่มีการโอนเงินให้แก่ผู ้กู้จริง อาจเป็นการสร้างรายการทางบัญชี โดยอาจเป็นเงินสดที

ได้จากการขาย แต่ไม่บันทึกเป็นรายได้ 

7. สินค้าปลายงวดมากกว่า

รายได้โดยตรง 

◌่กิจการให้บริการ จะไม่มีสินค้าคงเหลือ 

8. ไม่มีรายได้โดยตรง และ

รายได้อืน 

◌ีประเด็นทีพิจารณา (วิเคราะห ์รายการรายจ่ายตามงบกําไรขาดทุนทีอาจก่อให้เกิดรายได้) 

1. ตรวจดูข้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 มีการหักภาษี ณ ทีจ่ายนําส่งหรือไม่ หรือถูกผู้อืนหักภาษีไว ้ 

หรือไม่ หากมีแสดงว่าไม่ยืนรายได้ พิจารณาภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย ในส่วนทีเกียวข้อง ตามคําสั ง

กรมสรรพากร ที ทป.4 /2528 ฯ  

2. ตรวจดูว่าย ังมีการยืนแบบ ภ.พ.30 มีรายได้หรือไม่ 

3. ตรวจดูว่าย ังมีรายจ่ายทีบ่งชีว่ายงัมีรายได้จากการประกอบกิจการอยู่ หรือไม ่ 

9. ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.50 ประเด็นทีพิจารณา  

1. นิติบุคคลไม่ยืนแบบ ภงด.50 เมือถึงกําหนดชําระสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก  

1.1 ไม่มีผู ้รับรองงบการเงิน ทีมกํากับควรตรวจสอบเชิงลึกว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้รับรองงบการเงิน เช่น

อาจมีการทําบัญชีทีไม่ถูกต้องในหลายรายการ ซึงอาจเป็นความเสียงทางด้านภาษีด้วย  

1.2 ไม่ทราบว่าจะต้องมีการยืนแบบแสดงรายการ ควรแนะนําให้ยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษี

ให้ถูกต้อง โดยอาจต้องชําระเงินเพิม และค่าปรับทางอาญา  

2. รายทีไม่ยืนแบบ ภงด.50 และไม่ยืนแบบ ภพ.30 และไม่ปรากฏข้อมูลบนระบบเครือข่ายรัษฏากร

ว่ามีรายได้ ให้ตรวจข้อเท็จจริงว่า เลิกกิจการแล้วหรือไม ่และเข้าล ักษณะทีต้องเพิกถอนการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ หรือไม่ 

3. ตรวจดูข้อมูล ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 พบว่าถูกผู้อืนหักภาษี ณ ทีจ่ายไว ้แสดงว่า นิติบุคคลมีรายได้ 

ดังนั น ควรเชิญพบเพือไต่สวนข้อเท็จจริง และแนะนําให้ยืนแบบฯ  

10. ไม่ยืนแบบ ภ.ง.ด.51 1. ให้พิจารณาว่าเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่า 12 เดือน 

หรือได้รับอนุมัติให้เปลียนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี หรือไม่ ซึงกรณีดังกล่าว ไม่ต้องยืน

แบบ ภ.ง.ด. 51  

2. หากไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้แนะนําให้ยืนแบบให้ถูกต้อง  

11. ยืนแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาด

ไปเกิน 25% 

ให้ตรวจสอบว่าเป็นกรณีทีมีเหตุอันควรหรือไม่โดยพิจารณาตามคําสังกรมสรรพากรทีป.50/2537 

และแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที มก.1 /2546ฯ  

 



 

กิจการให้บริการ 

เกณฑ์ความเสียง PIT 

เกณฑ์ความเสียง สิงทีควรดําเนินการ 

1. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และแบบ 4117 แต่

ไม่ยืน ภ.ง.ด.90 

เชิญพบ เพือไต่สวนข้อเท็จจริง หากผู ้มีเงินได้มีเงินได้พึงประเมินในปีทีล่วงมาแล้ว ถึง

เกณฑ์ทีจะต้องยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษี แนะนําให้ยืนแบบ ภ.ง.ด.90 ให้ถูกต้อง 

2. มีข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ แบบ 4117 

มากกว่าเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 

บุคคลธรรมดาบางรายอาจยืนแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายได้ไว ้ไม่ครบถ้วน โดยอาจมี

รายได้ทั งทีได้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายและรายได้ทีไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ซึงหากยืน

แบบฯ โดยแสดงรายได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ตํ ากว่าทีปรากฏในข้อมูลดังกล่าว ก็ถือ

ว่ายืนเงินได้ไว ้ไม่ครบถ้วน เนืองจากเงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย จะถูกหักเมือได้รับเงิน

และนิยามของเงินได้พึงประเมินก็เป็นสิงทีได้รับมาแล้วหรือเรียกว่าเกณฑ์เงินสดเช่นกัน 

ดังนั นต้องให้ผู ้เสียภาษียืนแบบเพิมเติม และหากยืนแบบฯเกินกําหนดเวลา ต้องรับผิด

ชําระเงินเพิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย 

3. เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 มากกว่า 

1,800,000 บาท แต่ไม่จด VAT 

เจ ้าหน้าทีต้องติดตามผู้มีเงินได้ทีติดเกณฑ์ความเสียงกรณีนี ให้เข้ามาจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิมให้ได้ทุกราย และเมือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมแล้ว ผู ้ เสียภาษีมีหน้าที

ต้องยืนแบบแสดงรายการตามกําหนด และดูแลให้มีการยืนแบบอย่างครบถ้วน เว ้นแต่พิ

สูจนได้ว่า 

1. เงินได้จากการจําหน่ายสินค้าทีได้รับยกเว ้นภาษีมูลค่าเพิม เช่น ขายสินค้าพืชผลทาง

การเกษตรการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

2. ภริยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สินปีภาษีต้องนําเงินได้มารวมเป็นเงินได้ของสาม ี

แต่ภรรยาได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมในนามของตนเองไว ้แล้ว หรือไม่ได้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียน  

4. รายทีอยู ่ ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ 

ภงด.90 

รายผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ทีอยู่ในทีมกํากับแต่ไม่ยืนแบบ ภงด.90 ให้วิเคราะห์

ก่อนว่า 

1. รายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ให้สืบค้นข้อมูลจากฐาน F-VAT หากปรากฏว่ามี

ยอดขายหรือยอดซือ แสดงว่าย ังประกอบกิจการอยู่ให้เชิญพบ หากไม่ปรากฏยอดขาย

หรือยอดซือให้พิจารณา Clean ฐานตามระเบียบงานกรรมวิธีฯ 2539  

2. รายทีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ให้แจ้ง สส. สํารวจว่า ยงัประกอบกิจการอยู่

หรือไม่ หากเชือได้ว่ากิจการได้เลิกประกอบการแล้ว ให้เสนอผู ้ มีอํานาจขอลบรายออก

จากระบบกํากับฯ 

5. ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่า โดยปกติยอดขายทีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิมถือตามเกณฑ์เงินสด ประกอบกับเงินได้บุคคล



เงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ธรรมดา ก็ถือตามเกณฑ์เงินสด ดังนั นหากยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 > เงินได้ตามแบบ 

ภ.ง.ด.90 ถือว่ายืนเงินได้ไม่ครบถ้วน เว ้นแต่ กรณีขายโดยออกใบกํากับภาษีก่อนได้รับ

เงิน 

6. ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและ

สมควรตามแบบ ภ.ง.ด.90 

รายผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาทีมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(5) -(8)แห่ง

ประมวลรัษฎากร ทีมีการหักค่าใช้จ่ายตาม ความจําเป็นและสมควร ตามแบบ ภงด.90 

ซึงต้องพิจารณาว่า 

1. เงินได้ประเภทดังกล่าวกฎหมายกําหนดให้หักหรือเลือกให้หักค่าใช้จ่ายตามความ

จําเป็นและสมควรได้หรือไม ่

2. รายจ่ายทีนํามาหัก เป็นค่าใช้จ่ายได้จะต้องเกียวข้องโดยตรงกับการหาเงินได ้และเป็น

กรณีจําเป็นทีต้องมีรายจ่ายนั นๆ และต้องมีจ ํานวนทีสมควรด้วย โดยพิจารณาว่า ไม่

ต้องห้ามตามมาตรา65 ทวิและ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุโลม 

ให้พิจารณาและนําข้อมูลการหักค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทเงินได้ ไปเปรียบเทียบกับเงิน

ได้พึงประเมินแต่ละประเภท และพิจารณาร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสม

เพียงใด หากเกิดความผิดปกติ ควรเป็นรายทีถูกคัดเลือกเพือออกตรวจสภาพกิจการ 

7. มีข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และแบบ 4117 ปี 

48 > ปี47 

เงินได้ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายนั นอาจเป็นเงินได้เพียงส่วนหนึ งของผู ้มีเงินได้ ต้องหา

ข้อเท็จจริงว่ามีเงินได้กรณีอืนทีไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่  

 


