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1. วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการหนีภาษี (TAX EVASION) และการหลีกเล่ียง

ภาษี  (TAX AVOIDANCE) 
2. เพื่อเปนการสรางความเปนธรรมใหแกผูเสียภาษี 
3. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการชําระภาษี การย่ืนแบบแสดงรายการ การจัดทํา

รายงาน และเอกสารพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายใน

สวนที่เก่ียวกับการชําระภาษีสรรพสามิต 

4. เพ่ือชวยเหลือ และใหคําแนะนําแกผูเสียภาษีใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย

อยางถูกตอง 

5. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของผูเสียภาษี เพ่ือใชประโยชนในการบริหารการ

ตรวจสอบภาษีและการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 

2.  ขอบเขต 

 

ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบภาษี ต้ังแต การเตรียมการกอนการตรวจสอบ          

การดําเนินการตรวจสอบภาษี การคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน และการจัดเก็บสํานวนการตรวจสอบภาษี 

ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2547 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

การตรวจสอบภาษี  หมายความวา  การตรวจสอบไตสวนตามหนังสือเรียก การตรวจสอบ

การปฏิบัติการเก่ียวกับการเสียภาษีสรรพสามิต และการตรวจคน การยึด หรืออายัด ตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
เจาพนักงานสรรพสามิต  หมายความวา  เจาพนักงานสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
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พนักงานเจาหนาท่ี  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 
ผู เ สียภาษี   หมายความวา ผู มีหนาที่ เ สียภาษีตามบทบัญญัติในมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2534 
สํานักงานสรรพสามิต  หมายความวา สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม  

สํานักงานสรรพสามิตภาค  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 
4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 เจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง 

ความครบถวน ของเอกสารประกอบการตรวจสอบภาษี 
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตประกอบดวย ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
1.  การเตรียมการกอนการตรวจสอบ 
            (1)  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

            (2)  การออกหนังสือเชิญเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต 

            (3)  การขออนุมัติออกหนังสือเรียก และการออกหนังสือเรียก 

            (4)  การออกหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

            (5)  การสงหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนใหปฏิบัติตาม 
หนังสือเรียก 

 2.  การดําเนินการตรวจสอบภาษี 

 (1)  การไตสวนคร้ังแรก และการตรวจรับบัญชี เอกสารหลักฐาน 

 (2)  การตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 

   (3)  การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี 
   (4)  การตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐาน 
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   (5)  การรายงานผลการตรวจสอบภาษี 
   (6)  การขออนุมัติผลการตรวจสอบภาษี 
   (7)  การเชิญผูเสียภาษีมารับทราบผลการตรวจสอบภาษี 
      (8)  การพิจารณางด หรือลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 
   (9)  การออกหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต 
  3.  การคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน และการจัดเก็บสํานวนการตรวจสอบภาษี 
 

 1.  การเตรียมการกอนการตรวจสอบ 
  (1)  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
    (1.1)  การรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับผูเสียภาษีท่ีจะทําการตรวจสอบตามรายช่ือ

ท่ีไดรับมาท้ังขอมูลภายใน และขอมูลภายนอก 
                         -  ขอมูลภายใน ไดแก แบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.01-04) 

แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12, 12ก, 12ข) แบบงบเดือน (ภษ.01-42, 42ก) แบบแจง

ราคาขาย (ภษ.01-44ก, 44ก) และอ่ืน ๆ  
                         -   ขอมูลภายนอก ไดแก ขอมูลจากสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน ขอมูล

การจดทะเบียนนิติบุคคล และขอมูลจากภาคเอกชน เชน ขอมูลจากตัวแทนจําหนายวัตถุดิบ รวมทั้ง

ขาวหนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน เปนตน 
 (1.2)  การวิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบและประเมินความถูกตองของ

ขอมูลที่มีอยู เพ่ือเปนการตรวจสอบเบ้ืองตนวา ผูเสียภาษีไดเสียภาษีไวถูกตองและครบถวนหรือไม ซ่ึง

การวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการใด ขึ้นอยูกับขอมูลที่รวบรวมได ดังน้ี 
  1.2.1  การวิเคราะหขอมูลภายใน  
        -  การวิเคราะหขอมูลแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12, 

12ก, 12ข) โดยตรวจความถูกตองของการคํานวณภาษี อัตราภาษีที่ใช มูลคาที่ใชเปนฐานในการคํานวณ

ภาษี และระยะเวลาในการย่ืนแบบและชําระภาษี 
        -  การวิเคราะหขอมูลแบบงบเดือน (ภษ.01-42, 42ก) โดย

ตรวจสอบอัตราสวนการใชวัตถุดิบ ยอดเสียหายของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป การเคล่ือนไหวของ   

การผลิตและจําหนายสินคาสําเร็จรูป และจํานวนสินคาท่ีใชในโรงอุตสาหกรรม (ถามี) 
   -  วิเคราะหแบบแจงราคาขาย (ภษ.01-44, 44ก) โดยตรวจสอบ
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ความเปนไปไดของราคาที่แจง และความถูกตองของการคํานวณคาภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ 
  1.2.2  การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลภายใน 
        -  การวิเคราะหขอมูลแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12, 

12ก) กับแบบงบเดือน (ภษ.01-42, 42ก) โดยตรวจสอบความถูกตองของจํานวนสินคาท่ีย่ืนชําระภาษี

ตามแบบรายการภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบกับปริมาณสินคาที่จําหนาย (ในประเทศ) ตามแบบ      

งบเดือน 
   -  การวิเคราะหขอมูลแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12, 

12ก) กับแบบแจงราคาขาย (ภษ.01-44, 44ก) โดยตรวจสอบความถูกตองของราคาสินคาท่ีย่ืนชําระ

ภาษีตามแบบรายการภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบกับราคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษีตาม แบบแจง

ราคาขาย 
  1.2.3  การวิเคราะหขอมูลภายนอก เชน การวิเคราะหขอมูลงบการเงิน  

โดยตรวจสอบความถูกตองของสินคาคงเหลือตนป หรือปลายป ราคาตอหนวยของสินคาคงเหลือ

เปรียบเทียบกับราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม รวมทั้งอาจจะวิเคราะหยอดรายไดจากการขายสินคา    

ตามงบการเงินเปรียบเทียบกับยอดขายสินคาที่ไดจากการตรวจสอบกรณีผูเสียภาษีรายนั้นมีการผลิต 

และจําหนายสินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตเทาน้ัน 
 (1.3)  การสรุปผลและการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล ใหระบุถึงประเภท   

และระยะเวลาของขอมูลท่ีใชวิเคราะห ประเด็นท่ีพบจากการวิเคราะห และสรุปความเห็นของผูวิเคราะห

ขอมูลวา สมควรขออนุมัติออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ เพ่ือรวบรวม

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ประกอบการขออนุมัติปดสํานวน (ในขั้นวิเคราะหขอมูล) หรือสมควรขออนุมัติออก

หนังสือเรียกเพื่อดําเนินการตรวจสอบภาษีตอไป 

          (2)  การออกหนังสือเชิญเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต 
   การออกหนังสือเชิญฯ เปนวิธีการเชิญผูเสียภาษีมาซักถาม หรือใหช้ีแจง

รายละเอียดขอเท็จจริง พรอมทั้งนําสงบัญชีเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวกับการเสียภาษีสรรพสามิต 
 (2.1)  แบบฟอรมท่ีใช ไดแก แบบหนังสือเชิญเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต ภษ.04-07 
 (2.2)  การปฏิบัติในการออกหนังสือเชิญ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
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  2.2.1  จัดทําหนังสือเชิญ ตามแบบ ภษ.04-07 จํานวน 2 ฉบับ เสนอ

ผูบังคับบัญชาลงนาม 
  2.2.2  การสงตนฉบับหนังสือเชิญฯ ที่ผูบังคับบัญชาลงนามแลวใหกับ

บุคคลท่ีถูกระบุช่ือในหนังสือเชิญน้ัน ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

และเก็บสําเนาคูฉบับไวในสํานวนการตรวจสอบภาษี เพ่ือติดตามเร่ืองและดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
  2.2.3  กรณีออกหนังสือเชิญแลว ปรากฏวาบุคคลน้ันไมมาพบพนักงาน

เจาหนาท่ีตามวัน เวลากําหนดนัดหมาย โดยไมแจงเหตุผลใหทราบหรือแจงขอเล่ือนกําหนดเวลานัด

หมายแลว แตไมมาพบตามวัน เวลาที่ขอเล่ือนหรือขอเล่ือนกําหนดเวลานัดหมายหลายครั้ง หากเปน

กรณีที่ยังไมเคยออกหนังสือเรียก ใหขออนุมัติออกหนังสือเรียก และออกหนังสือเรียกโดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

      (3)  การขออนุมัติออกหนังสือเรียก และการออกหนังสือเรียก 
  (3.1)  การขออนุมัติออกหนังสือเรียก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 

          ก. กอนการขออนุมัติออกหนังสือเรียก ใหพจิารณาเก่ียวกับ 

   -  ประเด็นความผิดจากผลการวิเคราะหขอมูล หรือจากเหตุอ่ืน เชน 

จากการตรวจคน จับกุม เปนตน  

    -  อายุความการประเมินภาษี และรอบระยะเวลาท่ีจะทําการ

ตรวจสอบภาษี 
    -  ผูมีหนาที่เสียภาษี และฐานะของผูเสียภาษี เปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล 
    -  กรณีผูเสียภาษีมีฐานะเปนนิติบุคคล ควรตรวจสอบหลักฐานทาง

ทะเบียน เพ่ือใหทราบเง่ือนไข และผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
    -  ภูมิลําเนาของผูเสียภาษี 
           ข.  การปฏิบัติทางทะเบียน 
    -  กรณีสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามมีความประสงคจะ

ออกหนังสือเรียกผูเสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ใหขออนุมัติออกหนังสือเรียกตออธิบดี หรือผูซ่ึง

อธิบดีมอบหมาย โดยผานสํานักกฎหมาย และในกรณีสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามมีความ

ประสงคจะออกหนังสือเรียกตรวจสอบในเขตจังหวัดอ่ืน ใหขออนุมัติออกหนังสือเรียกตออธิบดี หรือผู
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ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย โดยผานสํานักกฎหมายเชนเดียวกัน ซ่ึงเมื่อไดรับการอนุมัติและออกหนังสือเรียก

แลว ใหเจาหนาที่เจาของเรื่องสําเนาหนังสือเรียกสงใหผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคและ

สรรพสามิตพ้ืนที่น้ันทราบโดยเร็ว หรืออยางชาไมเกิน 3 วัน นับแตวันที่ไดออกหนังสือเรียก 
    -  กรณีสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร และสํานักงาน

สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีความประสงคจะออกหนังสือเรียกผูเสียภาษี ใหขออนุมัติ

ออกหนังสือเรียกตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร และตองสําเนาหนังสือเรียก

สงใหสํานักกฎหมายดวย 
        -  กรณีสํานักงานสรรพสามิตภาค 1-9 และสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่ในจังหวัดอ่ืน มีความประสงคจะออกหนังสือเรียกผูเสียภาษี ใหขออนุมัติออกหนังสือเรียกตอ

ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคในเขตทองท่ีที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการน้ันต้ังอยู และ

ตองสําเนาหนังสือเรียกสงใหสํานักกฏหมายดวย 
    -  กรณีจําเปนและเรงดวน ใหจัดทําหนังสือเรียกเสนอไป พรอมกับ

การขออนุมัติออกหนังสือเรียก โดยช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนใหทราบดวย 
           ค.  แบบฟอรมที่ใชในการขออนุมัติเรียก 
    1.  แบบบันทึกการวิเคราะหแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต ตส.

04-02 โดยตองบันทึกผลการวิเคราะหขอมูล วาจะดําเนินการตรวจสอบในประเด็นใด หรือวิธีการใด 
    2.  แบบขออนุมัติออกหนังสือเรียก ตส.04-03 โดยหนังสือขอ

อนุมัติออกหนังสือเรียกตองระบุรายละเอียด ดังน้ี 
     - ช่ือหนวยงานที่ขออนุมัติออกหนังสือเรียก 
     - ช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม/ ช่ือผูประกอบกิจการสถาน

บริการ หรือช่ือโรงอุตสาหกรรม/ช่ือสถานบริการ พรอมท้ังเลขทะเบียนสรรพสามิต 
     - ที่อยู หรือสถานท่ีต้ังของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ 
     - ประเภทของกิจการ 
     - ระยะเวลาและเหตุผลที่จะทําการตรวจสอบภาษี 
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          ง.  การปฏิบัติในการขออนุมัติออกหนังสือเรียก มีขั้นตอนการปฏิบัติ 

ดังน้ี  
    1. จัดทําบันทึกการวิเคราะหแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต ตส.

04-02 และหนังสือขออนุมัติออกหนังสือเรียก ตส.04-03 จํานวน 3 ชุด โดยใหทําการขออนุมัติออก

หนังสือเรียกใหครอบคลุมทุกเดือนที่ปรากฏความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเสียภาษีไมถูกตอง 
       2. ใหสงแบบ ตส.04-02 และแบบ ตส.04-03 ชุดที่ 1 และ 2 

จํานวน 2 ชุด เพ่ือเสนอขออนุมัติโดยผานนายทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต คือ 

สํานักกฎหมาย หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค แลวแตกรณี สวนสําเนาคูฉบับแบบ ตส.04-02 

และตส.04-03 ชุดที่ 3 เก็บไวในแฟมสํานวนการตรวจสอบภาษี เพ่ือติดตามเร่ืองตอไป 

    3. การสอบทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี เจาหนาที่ทะเบียน

ควบคุมฯ ตองดําเนินการสอบทะเบียนตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยทะเบียนควบคุมการ

ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 2527 ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2528 

    4. เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแบบ ตส.04-02 และแบบ ตส.04-03 

ชุดที่ 1 กลับคืนมาใหปฏิบัติ ดังน้ี 
    4.1 กรณีไมไดรับอนุมัติใหออกหนังสือเรียก เน่ืองจากพบวามีการ

ขออนุมัติออกหนังสือเรียกซํ้า สําหรับผูเสียภาษีรายเดียวกัน พนักงานเจาหนาท่ีตองทบทวนประเด็น

ความผิด หรือรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะทําการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติออกหนังสือเรียกใหม

อีกคร้ัง หรือโอนเร่ืองใหหนวยงานที่ขออนุมัติกอนทําการตรวจสอบภาษีตอไป 

    4.2 กรณีไดรับอนุมัติใหออกหนังสือเรียกได ใหดําเนินการออก

หนังสือเรียกโดยเร็ว หรือใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการอนุมัติ 

  (3.2) การออกหนังสือเรียกมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 

          1. แบบฟอรมท่ีใช คือ แบบหนังสือเรียกตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต ภษ.04-04 
          2. จัดทําหนังสือเรียก ตามแบบ ภษ.04-04 จํานวน 2 ฉบับ พรอมแนบ

แบบบันทึกการวิเคราะหแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต ตส.04-02 และหนังสือขออนุมัติออก

หนังสือเรียก ตส.04-03 ที่ไดรับอนุมัติแลว เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม 
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          3. สงตนฉบับหนังสือเรียกท่ีผูบังคับบัญชาลงนามแลว ใหกับบุคคลที่ถูก

ระบุช่ือในหนังสือเรียกน้ัน ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และเก็บ

สําเนาคูฉบับหนังสือเรียกไวในสํานวนการตรวจสอบภาษี เพ่ือติดตามเรื่องและดําเนินการในขั้นตอน

ตอไป 

   4. กรณีสํานักงาน ภูมิลําเนา และโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการต้ังอยู

คนละแหงกัน เฉพาะหนังสือเรียกตองระบุสถานที่ต้ังของสํานักงานตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง

กระทรวงพาณิชย หรือภูมิลําเนาตามที่ปรากฏในทะเบียนบาน โดยพิมพแทรกไวในแบบหนังสือเรียก 

และใหสงหนังสือเรียกตนฉบับดังกลาวขางตนไปยังสํานักงาน หรือภูมิลําเนาและสงหนังสือเรียกฉบับ

สําเนาไปยังโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการของผูเสียภาษีรายน้ันดวย 

   5. กรณีสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม ไดออกหนังสือเรียก

ตรวจสอบผูเสียภาษีในเขตจังหวัดอ่ืน ใหสําเนาหนังสือเรียกผูเสียภาษีรายน้ันสงใหผูอํานวยการ

สํานักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพ้ืนที่น้ันทราบโดยเร็วหรืออยางชาไมเกิน 3 วัน นับแตวันท่ี

ไดออกหนังสือเรียก 

     (4)  การออกหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก  
  มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. แบบฟอรมที่ใช คือ แบบหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก ตส.04-05 
  2. จัดทําหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก ตามแบบ ตส.04-05 จํานวน   

2 ฉบับ พรอมแนบสําเนาหนังสือเรียกฉบับเดิมเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม 
  3. สงตนฉบับหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีลงนามแลว และสําเนา

หนังสือเรียกฉบับเดิมใหกับบุคคลท่ีถูกระบุช่ือในหนังสือเตือนฯ น้ัน ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และเก็บสําเนาคูฉบับไวในสํานวนการตรวจสอบภาษี เพื่อติดตามเรื่องและ

ดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
  4. กรณีท่ีไดออกหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียกแลว แตปรากฏวาบุคคล

น้ันไมมาพบตามกําหนดเวลาท่ีนัดหมายโดยไมแจงเหตุใด ๆ ใหทราบ หรือไดแจงแลวแตไมปฏิบัติตาม

กําหนดวัน เวลา ที่ไดแจงเล่ือนออกไปน้ัน ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต 

ตามแบบ ภษ.02-08 ตามความในมาตรา 79(3) และขณะเดียวกันทําหนังสือแจงสํานักกฎหมายหรือ
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สวนกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตภาคดําเนินคดีอาญา ตามความในมาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
      (5)  การสงหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก 
      พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 18 บัญญัติวา “หนังสือ

เรียก หนังสือแจงใหเสียภาษี หรือหนังสืออ่ืนท่ีมีถึงบุคคลใด เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให

สงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาพนักงานสรรพสามิตนําไปสง ณ ภูมิลําเนาหรือ

สํานักงานของบุคคลน้ันในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล 

น้ัน ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ จะสงใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ และอยู

หรือทํางานในบานหรือสํานักงานท่ีปรากฏวาเปนของผูรับน้ันก็ได 
        ถาไมสามารถสงหนังสือตามวิธีการในวรรคหน่ึงได จะกระทําโดยวิธีปดหนังสือ

น้ันในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สํานักงานโรงอุตสาหกรรมภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูของผูรับน้ัน หรือโฆษณา

ขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่น้ันก็ได 
      เม่ือไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาวในวรรคหน่ึง หรือวรรคสองแลว ใหถือวาผูรับ

ไดรับหนังสือน้ันแลว 
   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 บัญญัติ

วา “การแจงเปนหนังสือโดยวิธีการใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับ หรือถาขณะนําไปสงไมพบ   

ผูรับและหากไดสงใหกับบุคคลใด ซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน หรือในกรณีที่ผูน้ัน  

ไมยอมรับ หากไดวางหนังสือน้ัน หรือปดหนังสือน้ันไวในที่ ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่ น้ันตอหนา         

เจาพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยาน ก็ใหถือวาไดรับแจงแลว” (เน่ืองจากยังมิได    

มีการออกกฎกระทรวงกําหนดไว ทางปฏิบัติไดเชิญเจาหนาท่ีตํารวจจากสน. เขตน้ันๆ มาเปนพยาน) 
   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 71 บัญญัติ

วา “การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ ใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับ

กรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวัน นับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแต

จะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับ หรือไดรับกอนหรือหลังจากวันน้ัน 
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 2. การดําเนินการตรวจสอบภาษี 
       กรณีผูเสียภาษีมาพบพนักงานเจาหนาท่ีตามกําหนด วัน เวลา ที่นัดหมายในหนังสือ

เรียก หนังสือเชิญ หรือหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก พนักงานเจาหนาท่ีจะตองพิจารณากอน

วาบุคคลน้ัน เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี หรือเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี

หรือไม หรือกรณีเปนผูรับมอบอํานาจใหพิจารณาความสมบูรณ และความถูกตองของหนังสือมอบ

อํานาจน้ันดวย ดังน้ี  
     1) ใชหนังสือมอบอํานาจ ตามแบบ ภษ.04-06 หรือไม ถาไมใชขอใหพิจารณา

สาระสําคัญในการมอบอํานาจ ซ่ึงตองครอบคลุมทุกเรื่องที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภาษี 
  2) ตองเปนการมอบอํานาจจากผูมีอํานาจกระทําการแทนกิจการ หรือเจาของ 
  3) มีการลงลายมือชื่อของผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจและพยานอยางครบถวน 
  4) มีการปดอากรแสตมป และตองมีการขีดฆาอากรแสตมปดวย ดังน้ี 
   กรณีมาใหถอยคําคร้ังเดียว ปดอากร 10.00 บาท 
                     กรณีมาใหถอยคําหลายคร้ัง  ปดอากร 30.00 บาท 
  5) ความครบถวนของเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงประกอบดวย 
        5.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
    5.2) สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
    5.3) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ไมเกิน 6 เดือน กรณีเปนนิติ

บุคคล 
  (1)  การไตสวนคร้ังแรก และการตรวจรับบัญชีเอกสารหลักฐาน 
   (1.1) การไตสวนคร้ังแรก 
                 แบบฟอรมที่ใชบันทึกคําใหการของผูเสียภาษี คือ แบบคําใหการ      

ตส.04-06 และ ตส. 04-06/1 ซ่ึงการไตสวนคร้ังแรก มีแนวทางการไตสวน ดังน้ี 
     1.) ไตสวนเก่ียวกับสถานะของผูเสียภาษี 
            - ประเภทของผูเสียภาษี : บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
      - กรณีบุคคลธรรมดา ใหไตสวนถึงภูมิลําเนาสถานภาพ และสถานะ

ทางครอบครัว 
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      - กรณีนิติบุคคล ใหไตสวนถึงวันจดทะเบียนนิติบุคคล รายช่ือ

กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลน้ัน ทุนจดทะเบียน การจดทะเบียน

สรรพสามิต รวมถึงสถานท่ีต้ังของสํานักงานใหญ และโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
     2.) ไตสวนเก่ียวกับการดําเนินกิจการโดยเฉพาะ 
      - ประเภทกิจการท่ีดําเนินการ และกิจการหลัก 
      - ประเภทของสินคา หรือบริการท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
      - วิธีการขายสินคา หรือการใหบริการ 
      - ลูกคาทั่วไป ลูกคารายใหญหรือลูกคาประจํา 
      - ผูขายสินคารายใหญหรือผูขายสินคาประจํา 
      - วัน เวลาทําการปกติของผูเสียภาษี 
     3.) ไตสวนขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตสินคา หรือการใหบริการอยาง

ละเอียด 
      - ใหไตสวนวิธีดําเนินการในแตละประเภทกิจการโดยคํานึงถึง

ขอมูลที่มีอยู ประกอบกับการไตสวนขอเท็จจริง และการช้ีแจงรายละเอียดจากผูเสียภาษี 
      - กรณีกิจการผลิตสินคา ควรไตสวนใหทราบกระบวนการผลิตของ

กิจการน้ัน ประเภทของเคร่ืองจักรที่ใช จํานวนเคร่ืองจักร และกําลังการผลิตของเครื่องจักรแตละตัว 

ประเภทของวัตถุดิบท่ีใช ขั้นตอนการผลิตต้ังแตเร่ิมตนจนกระทั่งเปนสินคาสําเร็จรูป สูตรที่ใชในการผลิต 

อัตราการสูญเสีย (ถามี) รวมถึงเอกสารหลักฐานท่ีใชในการควบคุมการผลิต ต้ังแตการเบิกวัตถุดิบจน 

ถึงการสงสินคาสําเร็จรูปเขาในคลังสินคา รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใชต้ังแตกอนการใหบริการ จนถึง  

การรับชําระคาบริการจากลูกคา เมื่อการใหบริการเสร็จตามโปรแกรมท่ีลูกคาตองการ 
      - กรณีกิจการใหบริการ ควรไตสวนเก่ียวกับสัญญาการใหบริการ 

รวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการบริการ ขั้นตอนการบริการ ต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังเสร็จส้ิน

การใหบริการ ระยะเวลาในการบริการแตละขั้นตอน อัตราคาบริการแตละประเภทและการใหบริการ

พรอมกับการขายสินคา เปนตน 
     4.) ไตสวนวิธีการปฏิบัติทางบัญชี 
            - วิธีการบันทึกรายการซ้ือวัตถุดิบ การผลิตจําหนายสินคา หรือการ

ใหบริการ 
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      - การกําหนดมูลคาสินคาหรือบริการเพ่ือการเสียภาษี 
      - การจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติบัญชีและตามขอกําหนด   

ของกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
     5.) ไตสวนวิธีการปฏิบัติทางภาษี 
      - ภาษีที่กิจการเก่ียวของและการปฏิบัติทางภาษีอากร 
      - การจัดทําแบบแสดงรายการภาษี และรายงานงบเดือนฯ 
      - การเก็บรักษาบัญชี และเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ เปนตน 
     6.) ไตสวนเก่ียวกับขอเท็จจริงอ่ืนๆ ตามที่ไดรับขอมูลมาเพ่ิมเติม หรือ

ตองการทราบเพ่ิมเติมเปนรายๆ ไป เชน ไตสวนเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจการ

ท่ีมีการดําเนินงานเปนระบบ การไตสวนเก่ียวกับวิธีการขายสินคา หรือการใหบริการของผูเสียภาษี    

เปนตน 
     7.) คําลงทายในการไตสวน “ขาพเจาขอรับรองวาไดใหถอยคําช้ีแจง 

ดวยความสัตยจริง พนักงานเจาหนาที่ไดอานใหฟงแลวเห็นเปนการถูกตองตามท่ีไดใหการไวทุกประการ    

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน” 
     8.) ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมยินยอมลงนามในแบบคําใหการ ตส.04-06 

และแบบ ตส.04-06/1 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูไตสวนลงนามในแบบคําใหการ พรอมพยาน 2 คน    

โดยหมายเหตุไวดวยวา “ผูใหถอยคําไมยินยอมลงนาม” 
   (1.2) การตรวจรับบัญชี และเอกสารหลักฐาน มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
     1.) ตรวจนับจํานวนบัญชีและเอกสารหลักฐานที่ผูเสียภาษีนํามาสงมอบ

ใหครบถวน ถูกตองตามประเภทและชนิด ตามท่ีระบุไวในหนังสือเรียก หากไมครบใหบันทึกรายการ

บัญชีและเอกสารท่ีผูเสียภาษีตองนํามาสงมอบเพ่ิมเติมและกําหนดวัน เวลา สงมอบไวในบันทึกคําให 

การ ตส.04-06 หรือ ตส.04-06/1 ดวย 
     2.) ตรวจดูรอบระยะเวลาของบัญชี และเอกสารหลักฐานท่ีนํามาสงมอบ

ใหถูกตองตรงตามระยะเวลาที่เรียกทําการตรวจสอบภาษี 
     3.) ออกเอกสารใบรับมอบและสงมอบบัญชีและเอกสารตามแบบ     

ตส.04-07 จํานวน 2 ฉบับ โดยตนฉบับใหติดไวในสํานวนการตรวจสอบภาษี สวนคูฉบับใบรับมอบให 
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ผูเสียภาษี เพ่ือเปนหลักฐานในการขอรับคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน เมื่อการตรวจสอบไตสวนไดเสร็จ   

ส้ินอยางสมบูรณ 
  (2) การตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
   (2.1) การเตรียมการกอนออกตรวจปฏิบัติการ 
     1.) การขออนุมัติออกตรวจปฏิบัติการ 
      1.1) จัดทําหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ ตามแบบ ตส.04-

15  จํานวน 2 ฉบับ เสนอลงนามพรอมบันทึกเสนอขออนุมัติการตรวจปฏิบัติการตอผูมีอํานาจส่ังให

ตรวจปฏิบัติการ 
      1.2) ตองแตงเครื่องแบบเจาพนักงานสรรพสามิต กรณีไมไดแตง

เคร่ืองแบบฯ ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา และแสดงหมายเหตุไวในหนังสือนําตัวออกตรวจ

ปฏิบัติการดวย 
      1.3) หนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ ตามแบบ ตส.04-15 ซ่ึง

จะตองจัดทําเปน 2 ฉบับ ตนฉบับมอบใหแกผูรับการตรวจปฏิบัติการ สวนสําเนาคูฉบับใหผูรับการตรวจ

ปฏิบัติการลงลายมือช่ือ พรอมวัน เดือน ป ที่ไดรับ เพ่ือรับรองวาไดรับตนฉบับแลว และเก็บรวมไวใน

สํานวนการตรวจสอบภาษี 
     2.) เตรียมขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ ที่จะนําไปใชในการตรวจ

ปฏิบัติการ 
      2.1) ขอมูลเก่ียวกับผูเสียภาษี เชน ขอมูลงบเดือนเก่ียวกับวัตถุดิบ 

การผลิตและการจําหนายสินคา หรือการใหบริการขอมูลการชําระภาษี เปนตน 
      2.2) แบบฟอรมที่จําเปนตองใชในการตรวจปฏิบัติการ เชน แบบ

บันทึกคําใหการ ตส.04-06 และ ตส. 04-06/1 แบบบันทึกแสดงการปฏิบัติงานการตรวจสอบเก่ียวกับ

ภาษีสรรพสามิต ตส.04-18 แบบใบรับตราสารและหลักฐานตางๆ  ตส.04-22 เปนตน 
     3.) กําหนดแผนงานการตรวจปฏิบัติการ หรืองานที่ตองปฏิบัติ เชน 

ขอมูลที่จะสอบถาม การสุมตรวจบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ดูขบวนการผลิตสินคา หรือ

ขั้นตอนการใหบริการระบบการควบคุมภายใน เปนตน 
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     4.) กอนออกตรวจปฏิบัติการ ผู ส่ังและผูรับคําส่ังใหออกตรวจ

ปฏิบัติการตองลงลายมือช่ือในสมุดส่ังการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส.03-01 ไวเปน

หลักฐาน 
      ผู ส่ัง   หมายถึง ผู อํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและ

ปราบปราม หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงาน

สรรพสามิตภาค หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
      ผูรับคําส่ัง   หมายถึง  พนักงานเจาหนาที่ผูออกตรวจปฏิบัติการ 
   (2.2)  การดําเนินการตรวจปฏิบัติการทั่วไป เมื่อไปถึงสถานประกอบการ 

เจาหนาท่ีตองดําเนินการ ดังน้ี 
     1.) มอบหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ พรอมแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ตอผูประกอบการ หรือผูครอบครองสถานท่ี หรือผูนําการตรวจกอนการตรวจ

ปฏิบัติการ 
     2.) ดําเนินการตรวจปฏิบัติการ ตามลําดับขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง ดังน้ี 
      2.1) สอบถามผูประกอบการ หรือผู นําการตรวจปฏิบัติการ 

เก่ียวกับเรื่องทั่วๆ ไป การดําเนินงาน ระบบบัญชีการจัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ระบบการ

ควบคุมภายใน รวมท้ังปญหาตางๆ ที่เตรียมไว 
      2.2) สุมตรวจบัญชี เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของกับภาษีสรรพสามิต 

เพ่ือพิจารณาวาการปฏิบัติของผูประกอบการสอดคลอง หรือขัดแยงกับขอมูลที่ไดใหการไวหรือไม และมี

การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังตางๆ ที่เก่ียวของ หรือไม 
      2.3) ตรวจดูสภาพของโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ ขั้นตอน

การผลิตสินคา หรือการใหบริการ การจัดเก็บวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคา หรือวัสดุอุปกรณที่ใชใน  

การใหบริการ และอ่ืนๆ รวมท้ังการประเมินผลการควบคุมภายในของกิจการ 
      2.4) การตรวจนับวัตถุดิบหรือสินคาในกรณีท่ีเห็นสมควร หากมี

การดําเนินการจะตองมีการกระทบยอดสินคาคงเหลือตามบัญชี ดังน้ี 
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          สินคาคงเหลือตามบัญชี 
          เทากับ  ปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันตรวจนับ 
          บวก     ปริมาณสินคาที่จําหนายและยังไมไดลงบัญชี 
                 หัก       ปริมาณสินคาที่รับจากการผลิตและยังไมไดลงบัญชี 
      2.5) บันทึกคําใหการที่ไดสอบถามในประเด็นตางๆ ท่ีสงสัย     

และเห็นวาสําคัญและจําเปนตอการตรวจสอบภาษีไวในแบบคําใหการ ตส. 04-06 และ ตส.04-06/1 
      2.6) ในกรณีที่มีสมุดบัญชี หรือเอกสารหลักฐานที่จะตองขอ      

มาทําการตรวจสอบ ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูตรวจจัดทําใบรับตราสารและหลักฐานตางๆ ตาม          

แบบ ตส.04-22 จํานวน 2 ฉบับ สําเนาคูฉบับ มอบใหผูประกอบการ หรือผูรับการตรวจ สวนตนฉบับ

ใหเก็บรวมไวในสํานวนการตรวจสอบภาษี 
      2.7) เม่ือตรวจสอบเสร็จแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจจัดทํา

บันทึกแสดงการปฏิบัติงานการตรวจสอบเก่ียวกับการเสียภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 04-18  

จํานวน 2 ฉบับ สําเนาคูฉบับมอบใหผูประกอบการ หรือผูรับการตรวจตนฉบับใหเก็บรวมไวในสํานวน

การตรวจสอบภาษี 
   (2.3)  การดําเนินการภายหลังการตรวจปฏิบัติการ 
     เจาหนาที่ตองจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง และปญหาที่พบพรอมทั้ง 

แนบเอกสารอางอิงเสนอผูบังคับบัญชารับทราบ 
    (3) การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี 
   การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
      (3.1) กอนการตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีเจาของ

สํานวนการตรวจสอบจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีเฉพาะราย โดยใชขอมูล ดังน้ี 
     1) ผลการวิเคราะหขอมูลภายใน และหรือขอมูลภายนอก 
     2) ขอมูลจากคําใหการคร้ังแรกของผูเสียภาษี 
     3) ผลการออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม หรือ สถานบริการ 

(ถามี) 
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   (3.2) แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาษี จัดทําโดยการกําหนดระยะเวลาเริ่มตน

และแลวเสร็จของแตละกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติและจัดทํารายละเอียดวิธีการตรวจสอบบัญชี เอกสาร

หลักฐาน เชน      
     1) ตรวจสอบกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษี 
     2) ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนภาษีที่ย่ืนชําระ โดยพิจารณาจาก 
      2.1) ราคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษี ควรเปนราคาขายโดย

สุจริตและเปดเผย 
      2.2) ปริมาณท่ีย่ืนชําระภาษี เชน กรณีการผลิตสินคาตรวจสอบจาก

ปริมาณการผลิต จําหนายและใชในโรงอุตสาหกรรม เปนตน 
      2.3) อัตราภาษี เปนอัตราภาษีที่ใชจัดเก็บในชวงเวลาน้ัน 
   (3.3) ในระหวางการตรวจสอบภาษี หากพนักงานเจาหนาที่พบประเด็นความผิด

เพ่ิมเติม หรือวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่สมควรจะใชในการตรวจสอบ ใหปรับปรุงรายการและระบุเพ่ิมไว   

ในรายละเอียดวิธีการตรวจสอบที่จัดทําไวแลวดวย 
  (4) การตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐาน 
   การตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐาน มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (4.1) ใหดําเนินการตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด วิธีการ

ตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานท่ีไดจัดทําไวในเบ้ืองตน โดยเนนตรวจสอบรายการตามประเด็น

ความผิดที่พบจากการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด พรอมท้ังจัดทํากระดาษทําการ ตรวจสอบบัญชีแต  

ละรายการ เพ่ือใชเปนหลักฐาน 
   (4.2) กรณีพบประเด็นเพ่ิมเติม หรือมีขอสงสัยทุกกรณี ควรทําการไตสวน

เพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาตรวจสอบภาษี 
   (4.3) ใหดําเนินการตรวจสอบภาษีจากบัญชี และเอกสารหลักฐานใหแลวเสร็จ

โดยเร็ว อยางชาไมเกิน 1 ป นับแตวันออกหนังสือเรียก หากไมแลวเสร็จภายใน 1 ป ใหช้ีแจงเหตุผลและ

ขอเท็จจริงเสนอขออนุมัติขยายเวลาการตรวจสอบตอผูอํานวยการตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 

ตามแบบขอขยายเวลาการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส.04-16 การขยายเวลาในแตละคร้ังขอขยาย   

ไดไมเกิน 3 เดือน แตรวมระยะเวลาการตรวจสอบแลว ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันออกหนังสือเรียก  
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ท้ังน้ี การขอขยายเวลาใหพิจารณาอายุความการประเมิน ตามมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ดวย 
   (4.4) เมื่อมีเหตุดังน้ี 
     1) ผูเสียภาษีมีพฤติกรรมจะไมชําระภาษีตามรายการที่ประเมิน หรือ 
     2) ผูเสียภาษีมีเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงภาษี 
     3) ผูเสียภาษีมีฐานะทางการเงินไมม่ันคง ซ่ึงอาจถูกฟองลมละลาย 
     ใหพนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวนการตรวจสอบจัดทําหนังสือแจง

ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอสํานักทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในเขตทองที่จังหวัดน้ันๆ และหรือใหทําการไตสวนเก่ียวกับ

ฐานะการเงินของผูเสียภาษี และจัดทํารายการเกี่ยวกับทรัพยสินของผูเสียภาษี ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน ตส.04-08 โดยจัดทําจํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เก็บไวในสํานวนการตรวจสอบ ชุดที่ 2 สงให

หนวยงานเรงรัดภาษีคาง ซ่ึงไดแก สํานักกฎหมาย หรือสวนกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิต

กรุงเทพมหานคร หรือสวนกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตภาค  
   (4.5) ใหตรวจสอบดูวา ผูเสียภาษีไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเกินกวา 2 ป 

นับแตวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนหรือไม ถาอยูในระหวางการชําระบัญชี แตไมเกิน 2 ป ใหรีบ

ดําเนินการตรวจสอบโดยดวน หากเกินกวา 2 ป ใหเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการตอไป 
  (5) การรายงานผลการตรวจสอบภาษี 
   เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานเสร็จส้ินแลว ใหสรุปผล

การตรวจสอบเสนอผูบังคับบัญชา โดยใชแบบรายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามระเบียบ    

กรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

พ.ศ. 2547 ซ่ึงประกอบดวย (จัดเรียงตามลําดับ) 
   1) แบบรายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส.04-09 
   2) แบบรายละเอียดที่ 1 ตส.04-09/1 
   3) แบบรายละเอียดที่ 2 ตส.04-09/2 
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   การรายงานผลการตรวจสอบภาษี มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
      (5.1) กรณีไมมีการประเมินภาษีเพิ่ม เน่ืองจากประเด็นความผิดท่ีพบไมมีคาภาษี

ท่ีตองชําระเพ่ิม ใหจัดทํารายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส.04-09 และตส.04-09/1 
      (5.2) กรณีมีการประเมินภาษีเพ่ิม ซ่ึงผู เสียภาษีตองรับผิดชําระคาภาษี

สรรพสามิต พรอมเบ้ียปรับเงินเพ่ิม และภาษีเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย ใหจัดทํารายงานการตรวจสอบ

ภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส.04-09, ตส.04-09/1 และตส.04-09/2 
   (5.3) การรายงานผลการตรวจสอบภาษี ควรระบุรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
     1) ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูเสียภาษี 
     2) มูลเหตุท่ีทําการตรวจสอบภาษี 
     3) เอกสารที่ใชในการตรวจสอบ 
     4) วิธีการ และผลการตรวจสอบภาษี 
     5) จํานวนคาภาษีที่ตองรับผิด 
     6) ปญหาขอกฎหมาย และขอโตแยงของผูเสียภาษี (ถามี) 
     7) สรุปความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ 
     เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็น

แตกตางไปจากรายงานผลการตรวจสอบที่เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีเสนอใหเสนอความเห็นไวในสํานวน

การตรวจสอบ กอนเสนอใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติประเมิน หรือส่ังเรียกเก็บภาษีส่ังการตอไป 
    (6) การขออนุมัติผลการตรวจสอบภาษี 
   (6.1) เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีเจาของสํานวนการตรวจสอบ ไดเสนอรายงานผล 

การตรวจสอบภาษี เพ่ือขออนุมัติผลการตรวจสอบ ใหเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการสอบทาน

วิธีการตรวจสอบ เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีเจาของสํานวน    

มีความถูกตอง ครบถวน ทุกประเด็นตามแนวทางการตรวจสอบท่ีกําหนดไว หรือไม 
   (6.2) การสอบทานวิธีการตรวจสอบภาษี มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี  
     1) สอบทานประเด็นความผิดท่ีเปนเหตุใหตองขออนุมัติออกหนังสือ

เรียกวา ไดออกหนังสือเรียก เพื่อตรวจสอบเน่ืองดวยประเด็นใด 
     2) สอบทานประเด็นขอเท็จจริงเก่ียวกับผูเสียภาษีตามหนังสือเรียก 
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สรรพสามิต 
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     3) สอบทานความถูกตองของการใช อํ านาจตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิตในการออกหนังสือเรียก 
          4) สอบทานความถูกตองของวิธีการสงหนังสือเรียก หนังสือเชิญ หรือ

หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก (ถามี) ไดปฏิบัติตามวิธีที่กําหนดไวตามมาตรา 18 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรือไม และไดแนบหลักฐานแสดงการสงหนังสือดังกลาว

ขางตน ถึงผูเสียภาษีไวในสํานวนการตรวจสอบ ครบถวนแลวหรือไม 
     5) สอบทานความถูกตองเก่ียวกับการมอบอํานาจของผูเสียภาษี 
     6) สอบทานประเด็นความผิดท่ีพบในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลได

ตรวจสอบและปดประเด็นความผิดดวยเหตุผลใด อีกทั้งไดพบประเด็นความผิดอ่ืนๆ อีกหรือไม และมี

การช้ีแจงไวในรายงานผลการตรวจสอบหรือไม 
     7) สอบทานวิธีการตรวจสอบ เปนไปตามแนวทางการตรวจสอบภาษีท่ี

กําหนดไว หรือไม 

     8) สอบทานจํานวนเงินภาษี เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ผูเสียภาษีตองชําระเพ่ิม

จากประเด็นความผิดท่ีตรวจสอบพบ รวมท้ังจํานวนเงินคาภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย ตามแบบ 

ตส.04-09/2 
   (6.3) เมื่อทําการสอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีไดถูกตองครบถวนทุก

ประเด็นแลว ใหจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น โดยใชแบบ

พิจารณาส่ังการประเมินภาษีสรรพสามิต ตส.04-12 หรือบันทึกขอความ แลวแตกรณี 
   (6.4) กรณีพบวา พนักงานเจาหนาท่ีเจาของสํานวนยังตรวจสอบ ไตสวน ไม

ครบถวนทุกประเด็นหรือพบขอผิดพลาดที่จุดใด ใหจัดทําบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรแนบในสํานวน

การตรวจสอบ แลวสงคืนสํานวนการตรวจสอบใหพนักงานเจาหนาท่ีเจาของสํานวนดําเนินการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมหรือทบทวนแกไข ใหถูกตองครบถวน แลวนําเสนอใหมอีกคร้ัง 
   (6.5) ผูอํานวยการสวนตรวจสอบภาษี สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

หรือสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค พิจารณารายงานการ

ตรวจสอบภาษี และเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม หรือ

ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค เพื่อ  

ขออนุมัติวิธีการตรวจสอบและผลการตรวจสอบภาษี  
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   (6.6) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม หรือผูอํานวยการ

สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตองพิจารณาส่ังการ

ใหเสร็จส้ินโดยเร็วหรืออยางชาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการตรวจสอบ และสงสํานวน   

การตรวจสอบที่อนุมติัแลวใหพนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวนให ดําเนินการตอไป 
   (6.7) กรณีไมอนุมัติ หรือเห็นวาการตรวจสอบยังไมครบทุกประเด็นความผิด   

ใหบันทึกเหตุผลของการไมอนุมัติไวเปนลายลักษณอักษร แลวสงคืนสํานวนการตรวจสอบใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเจาของสํานวนดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม หรือทบทวนใหมอีกคร้ัง และเสนอรายงานผล  

การตรวจสอบ เพ่ือขออนุมัติผลการตรวจสอบภาษีตามลําดับขั้นตอนดังกลาวขางตนตอไป 
  (7) การเชิญผูเสียภาษีมารับทราบผลการตรวจสอบภาษี 
   การเชิญผูเสียภาษีมารับทราบผลการตรวจสอบภาษี มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (7.1) กรณีผูเสียภาษีมาพบพนักงาน เจาหนาท่ีตามกําหนดวัน เวลาที่นัดหมาย 

หรือตามกําหนดวัน เวลาที่ขอเล่ือนไป ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังน้ี 
     1) จัดเตรียมบันทึกคําใหการ ตามแบบ ตส.04-06 และตส.04-06/1 

และบันทึกขอตกลงยินยอมการชําระภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส.04.10 
     2) กรณีมีการเปล่ียนแปลงผูรับมอบอํานาจ ใหตรวจสอบหลักฐานการ

มอบอํานาจใหถูกตองกอนดําเนินการแจงวิธีการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบภาษี 
     3) แจงวิธีการตรวจสอบและผลการตรวจสอบภาษีใหผูเสียภาษีรับทราบ 

ไดแก ประเด็นความผิดที่ตรวจพบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ จํานวนเงินภาษี เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม จํานวน

เดือนท่ีคิดเงินเพ่ิม และภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังจํานวนเงินคาภาษีทั้งส้ินที่ผูเสีย  

ภาษีตองชําระเพ่ิม 
     4) แจงสิทธใิหผูเสียภาษีทราบ 
      4.1) ผูเสียภาษีมีสิทธิที่จะย่ืนคํารองของดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม

ได และหลักเกณฑที่พนักงานเจาหนาท่ีใชในการพิจารณางด หรือลดเบ้ียปรับ เงินเพิ่ม 
      4.2) ผูเสียภาษีมีสิทธิคัดคานการประเมินภาษีตออธิบดี หรือผูซ่ึง

อธิบดีมอบหมายภายใน 45 วัน นับแตวันที่ผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน หากเห็นวาการประเมินของ

พนักงานเจาหนาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย โดยย่ืนคําคัดคานตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด และย่ืนตอสํานัก

กฎหมายหรือสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค แลวแตกรณ ี
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     5) การแจงผลการตรวจสอบภาษี ตามขอ 3) และสิทธิตามขอ 4) ให

บันทึกไวเปนหลักฐานในแบบคําใหการ ตส.04-06 และ ตส.04-06/1 เมื่อบันทึกคําใหการเสร็จให 

อานใหผูเสียภาษีฟง และบันทึกปดทายดวยวา “พนักงานเจาหนาที่ไดอานใหฟงแลวเห็นวาถูกตอง จึง 

ลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน” 
          6) กรณีผูเสียภาษียินยอมชําระภาษีตามการประเมินโดยไมมีขอโตแยง 

ใหจัดทําบันทึกขอตกลงยินยอมการชําระภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส.04-10 จํานวน 1 ฉบับ โดย

กรอกรายละเอียดตามแบบ และใหผูเสียภาษีลงลายมือช่ือใหคํายินยอมในบันทึกขอตกลงยินยอมฯ   

หากผูเสียภาษีรายใดตกลงยินยอมโดยมีเงื่อนไขใหงด หรือลดเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม ใหบันทึกเงื่อนไข

ดังกลาวโดยหมายเหตุไวในบันทึกขอตกลงยินยอมฯ พรอมวัน เดือน ป ที่ผูเสียภาษีจะย่ืนหนังสือขอ   

งด หรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมดวย 
     7) ใหผูเสียภาษีลงลายมือช่ือในรายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษี

สรรพสามิต ตามแบบ ตส.04-09/2 ทุกฉบับที่จัดทําไวในรายงานผลการตรวจสอบ 
     8) กรณีท่ีผูเสียภาษีไมยินยอมชําระภาษีตามการประเมิน และไมยินยอม

ลงลายมือช่ือในบันทึกขอตกลงยินยอมการชําระภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส.04-10 หรือคําใหการ

ตามแบบ ตส.04-06 และ ตส.04-06/1 ใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเหตุผลโดยบันทึกไวใน

คําใหการ และลงลายมือช่ือพรอมพยานอีก 2 คน ในคําใหการ และใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

พรอมท้ังดําเนินการออกหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิตตามแบบ ภษ.02-08  
      (7.2) กรณีผูเสียภาษีไมมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามกําหนดวัน เวลา ท่ีนัดหมาย

หรือตามกําหนดวัน เวลาท่ีขอเล่ือนไป ใหพนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวนดําเนินการออกหนังสือแจง

การประเมินภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภษ.02-08 ตอไป 
  (8) การพิจารณางด หรือลดเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
   การพิจารณางด หรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (8.1) เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดรับหนังสือคํารองของดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม 

พรอมท้ังเหตุผล ใหตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือ เชน การลงลายมือช่ือ การประทับตรานิติบุคคล 

และมีการลงเลขที่รับหนังสือเรียบรอยหรือไม เปนตน 
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      (8.2) ใหจัดทํารายงานการพิจารณา ของดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมภาษี

สรรพสามิต ตามแบบ ตส.04-11 จํานวน 1 ฉบับ โดยแสดงขอเท็จจริง และเหตุผลวาสมควรงดหรือ  

ลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม หรือไม อยางไร 
   (8.3) การพิจารณางด หรือลดเบ้ียปรับ เงินเพิ่มใหผูเสียภาษีตามขอ (8.2) 

พนักงานเจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2536) น่ันคือ การงดหรือลดเบ้ีย

ปรับ เงินเพิ่มใหกระทําไดตามหลักเกณฑ ดังน้ี  
          1) ตองไมมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษี ตัวอยางแสดงเจตนาการหลีกเล่ียงภาษี 

เชน ถูกจับกุม ออกใบกํากับภาษีปลอมหรือกระทําผิดซํ้าซาก เปนตน 
     2.) ใหความรวมมือในการตรวจสอบภาษีเปนอยางดี 
   (8.4) เสนอรายงานการพิจารณา ของดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมภาษีสรรพสามิต 

พรอมหนังสือคํารองของดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม บันทึกขอตกลงยินยอมการชําระภาษีสรรพสามิต

และหนังสืออนุมัติการประเมินภาษีสรรพสามิตตอผู บังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพ่ือเสนอให

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจใหงดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมพิจารณาส่ังการตอไป 
   (8.5) อํานาจในการอนุมัติใหงด หรือลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2536) และคําส่ังกรมสรรพสามิต เร่ือง การมอบ

อํานาจหรือมอบหมายใหพิจารณางดหรือลดเบ้ียปรับ และหรือเงินเพ่ิม ตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ฉบับที่มีผลใชบังคับในขณะน้ัน 
   (8.6) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาในระดับท่ีสูงกวา หรือผูมีอํานาจอนุมัติใหงดหรือ

ลดเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมมีความเห็นแตกตางจากผูใตบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชาบันทึกความคิดเห็นและ

เหตุผลประกอบใหปรากฏไวในสํานวนการตรวจสอบดวยคําส่ังของผูมีอํานาจอนุมัติถือเปนที่สุด 
  (9) การออกหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต 
   การออกหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (9.1) กรณีท่ีมีคาภาษีที่ตองประเมินเรียกเก็บเพ่ิม ใหจัดทําหนังสือแจงการ

ประเมินภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภษ.01-08 เพ่ือแจงใหผูเสียภาษีและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับ 

การตรวจสอบทราบถึง กําหนดเวลา จํานวนเงิน คาภาษีท่ีตองชําระเพ่ิม และเหตุผลท่ีประเมิน รวมทั้ง

สถานที่ท่ีผูเสียภาษีตองนําเงินคาภาษีตามการประเมินไปชําระเพ่ิมเติม 
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   (9.2) กรณีไมมีคาภาษีท่ีตองประเมินเรียกเก็บเพ่ิม ใหจัดทําหนังสือแจงผลการ

ตรวจสอบ ตามแบบ ภษ.02-11 เพ่ือแจงใหผูเสียภาษีรวมทั้งหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ

ทราบผลการตรวจสอบ 
   (9.3) ในหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภษ.02-08 จะตอง

ระบุเหตุผลที่ประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิม รวมท้ังตองแจงใหผูเสียภาษีทราบ กรณีท่ีไมเห็นดวยกับการ

ประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีดวยขอความดังน้ี “หากผูมีหนาที่เสียภาษีเห็นวาการประเมินของพนักงาน

เจาหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย จํานวนเงินภาษีท่ีประเมินไวไมถูกตอง หรือเหตุอ่ืนใดอันเปนเหตุใหไม

ตองรับผิดชอบในการเสียภาษีตามการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ ใหมีสิทธิคัดคานการประเมินตอ

อธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ภายในส่ีสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยย่ืนคําคัดคาน

ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ตามความในมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527” 
      (9.4) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข การอางอิงขอกฎหมายและรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีแสดงไวในหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต 
   (9.5) การลงนาม 
     1) กรณีหนังสือแจงการประเมินภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภษ.02-08 

พนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวนลงนามในชองรายการ “เตรียมแบบโดย” พรอมกับ วัน เดือน ป ใน

หนังสือตนฉบับและสําเนาคูฉบับ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม หรือผูอํานวยการ

สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายลงนามในชองรายการ “พนักงานเจาหนาที่” พรอมกับ วัน เดือน ป ในหนังสือตนฉบับและ

สําเนาคูฉบับ 
     2) กรณีหนังสือแจงผลการตรวจสอบ ตามแบบ ภษ.02-11 ใหเสนอ

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต

กรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม

หนังสือแจงดังกลาวทั้งตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ ใหครบถวน 
   (9.6) การสงหนังสือ ใหพนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวนดําเนินการจัดสงหนังสือ

แจงการประเมินภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภษ.02-08 หรือหนังสือแจงผลการตรวจสอบ ตามแบบ   

ภษ.02-11 ใหกับผูเสียภาษีทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และในกรณีท่ีไมสามารถสงหนังสือดังกลาว
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ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับได ก็ใหจัดสงโดยวิธีการอ่ืนตามที่กําหนดไวในมาตรา 18 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

   (9.7) กรณีสํานักงาน หรือภูมิลําเนา และโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการต้ังอยู

คนละแหงกัน ตองระบุสถานท่ีต้ังของสํานักงานตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย หรือ

ภูมิลําเนาตามท่ีปรากฏในทะเบียนบาน โดยพิมพแทรกไวในแบบหนังสือแจงการประเมินภาษี

สรรพสามิต และใหจัดสงหนังสือฯ ตนฉบับไปยังสํานักงาน หรือภูมิลําเนา และสงหนังสือฯ ฉบับสําเนา

ไปยังโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการของผูเสียภาษีรายน้ันดวย 
 3. การคืนบัญชี เอกสารหลักฐาน และการจัดเก็บสํานวนการตรวจสอบภาษี 
  (1) การคืนบัญชี เอกสารหลักฐาน 

   การคืนบัญชี เอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูเสียภาษีนํามาสงมอบใหตรวจสอบตาม

หนังสือเรียก หรือหนังสือเชิญ มีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1.1) กรณีท่ีอยูระหวางดําเนินการตรวจสอบภาษี หากผูเสียภาษีมีความจําเปนท่ี

จะขอคืนบัญชี เอกสารหลักฐานที่สงมอบไวแลวเปนการช่ัวคราว พนักงานเจาหนาท่ีตองรายงานเหตุผล

และความจําเปนของผูเสียภาษีใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม หรือผูอํานวยการ

สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาส่ังการ

ตามท่ีเห็นสมควร 
   (1.2) กรณีที่ไดดําเนินการตรวจสอบภาษีเสร็จ และผูเสียภาษีไดชําระภาษีตามการ

ประเมินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูเสียภาษีมารับคืนบัญชีและเอกสาร ภายใน 30 วัน นับแต

วันท่ีไดรับหนังสือแจง แตในกรณีที่มีการคัดคานการประเมินภาษี การอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน หรือ

การฟองศาล ใหระงับการคืนบัญชีและเอกสารไวกอน หรือในกรณีท่ีมีปญหาขอโตแยงบางประเด็นใน 
การตรวจสอบภาษี ใหระงับการคืนบัญชีและเอกสารท่ีแสดงถึงทรัพยสิน หรือหลักฐานทางการเงิน

เฉพาะท่ีเปนประโยชนในการเรงรัดภาษีสรรพสามิต ซ่ึงใหรอจนเสร็จส้ินการเรงรัดหน้ีภาษีสรรพสามิต 
   (1.3) หากผูเสียภาษีไมมารับคืนบัญชี เอกสารหลักฐานภายในกําหนดเวลาท่ี   

แจงใหมารับคืน ใหดําเนินการ ดังน้ี 
     1) จัดทําหนังสือเตือนใหมารับบัญชีเอกสารคืน ตามแบบ ภษ.04-24 

ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงโดยระบุวา “ถาไมมารับบัญชี เอกสารคืนภายในกําหนดเวลา
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ดังกลาว จะดําเนินการจัดสงไปใหโดยไมรับผิดชอบในการสูญหาย หรือชํารุดบกพรอง เก่ียวกับบัญชี 

และเอกสารตางๆ แตประการใด” 
     2) กรณีผูเสียภาษีไมมารับคืนบัญชี และเอกสารภายในกําหนดเวลา 

ตามขอ 1) ใหดําเนินการจัดสงบัญชีและเอกสารคืนใหผูเสียภาษี โดยวิธีที่มีหลักฐานแสดงการรับ เชน 

พัสดุไปรษณียลงทะเบียน เปนตน 
  (2) การจัดเก็บสํานวนการตรวจสอบภาษี 
   (2.1) ใหจัดทําสมุดควบคุมแฟมสํานวนการตรวจสอบภาษีไวโดยเฉพาะ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดเก็บสํานวนการตรวจสอบมีความสมบูรณ เปนระเบียบ สะดวกในการคนหา 

และมีการดูแลอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการเสียหาย หรือสูญหายดวย 
   (2.2) เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการตรวจสอบภาษีเสร็จส้ินแลว และไดรับ

แจงการชําระภาษีตามการประเมิน หรือการรับชําระภาษีตามคําวินิจฉัยคําคัดคาน คําวินิจฉัยอุทธรณ 

หรือคําพิพากษาของศาล รวมท้ังสํานวนการตรวจสอบภาษีที่ไดรับอนุมัติใหปดสํานวนในขั้นตอนการ

วิเคราะหขอมูล หรือปดสํานวนการตรวจสอบโดยไมมีเงินคาภาษีท่ีตองประเมินเรียกเก็บ ใหดําเนินการ

จัดทําสํานวนใหมีความสมบูรณเปนระเบียบกอนสงจัดเก็บสํานวน ดังน้ี  
     (2.2.1) การเรียงลําดับเอกสาร 
       - เอกสารที่เกิดขึ้นกอนไวดานลาง ไดแก ขอมูลเบ้ืองตน 

รายงานผลการวิเคราะห หนังสือขออนุมัติออกหนังสือเรียก หนังสือเรียก คําไตสวนคร้ังที่ 1 
       - เอกสารท่ีผูตรวจสอบทําขึ้นหรือกระดาษทําการแสดงรายการ

ท่ีคัดลอกจากบัญชี และเอกสารของผูเสียภาษี รายงานขอเท็จจริงประกอบการคํานวณภาษีแตละประเภท

ของสินคา หรือบริการและรายการคํานวณเงินคาภาษีจากการตรวจสอบ 
       - เอกสารรายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตไดแก แบบ 

ตส.04-09, ตส.04-09/1 และตส.04-09/2 รวมทั้งบันทึกขอตกลงยินยอมการชําระภาษีสรรพสามิต 

ตส.04-10 แบบคําใหการครั้งสุดทาย และรายงานการพิจารณาของดหรือลดเบ้ียปรับ เงินเพิ่มภาษี

สรรพสามิต ตส.04-11  
     (2.2.2) ใหลําดับหมายเลขเอกสาร กระดาษทําการในสํานวนทุกฉบับ 

และใหเรียงลําดับตนอยูดานลาง ไลลําดับขึ้นมา 
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     (2.2.3) หนาปกสํานวน ใหระบุรายละเอียด ช่ือผูเสียภาษี เลขทะเบียน

สรรพสามิต ประเภทสินคาหรือบริการ รอบระยะเวลาที่ทําการตรวจสอบ 
     (2.2.4) เอกสารที่ควรประกอบในสํานวน ไดแก 
       - เอกสารท่ีเก่ียวกับการพิสูจนความผิดของผูเสียภาษี 
       - เอกสารที่เก่ียวกับกฎ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

สินคาหรือบริการน้ันๆ 
  “พึงระลึกวา เอกสารท่ีไมเก่ียวของ และไมจําเปนแกการพิสูจนความผิด ไมควรนํามา

ประกอบไวในสํานวน” 
   (2.3) การสง-รับมอบสํานวนการตรวจสอบภาษี ใหพนักงานเจาหนาท่ีเจาของ

สํานวนสงสํานวนการตรวจสอบภาษีท่ีจัดเรียงลําดับใหเปนระเบียบดังกลาวขางตนแลว ใหกับเจาหนาท่ี  

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก็บรักษาสํานวน โดยลงลายมือช่ือไวในสมุดทะเบียนควบคุมการสง-รับมอบ 

สํานวนการตรวจสอบภาษีเปนหลักฐาน 
   (2.4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาสํานวน บันทึกรายละเอียดในสมุด

ทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี โดยใหลําดับท่ีสํานวนไวท่ีหนาปกสํานวน รวมทั้งบันทึกรายละเอียด

ลงในสมุดทะเบียนควบคุมการสง-รับมอบสํานวนการตรวจสอบภาษีดวย 
   (2.5) การบันทึกทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาสํานวน บันทึกรายละเอียดในสมุดทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี

สรรพสามิต รายตัวผูเสียภาษี ตามแบบ ตส.03-02 
   (2.6) การจัดเก็บสํานวนการตรวจสอบภาษี เม่ือทําการบันทึกรายละเอียดใน      

สมุดทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต รายตัวผูเสียภาษีเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดเก็บ

สํานวนการตรวจสอบในตูเก็บเอกสาร โดยใหจัดทําลําดับหมายเลขประจําตูเก็บเอกสาร และท่ีตูเก็บ

เอกสารใหแสดงลําดับที่สํานวนการตรวจสอบภาษีท่ีจัดเก็บวาจัดเก็บต้ังแตสํานวนเลขท่ีใดถึงสํานวน 

เลขท่ีใด และมีจํานวนที่จัดเก็บในตูทั้งหมดก่ีสํานวน 
   (2.7) การยืม-คืนสํานวนการตรวจสอบภาษี เม่ือมีผูตองการยืมสํานวนการ

ตรวจสอบภาษีของผูเสียภาษีรายใด ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาสํานวน บันทึกรายละเอียด

ในสมุดทะเบียนควบคุมการยืม-คืนสํานวนการตรวจสอบภาษีดวย 
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   (2.8) เม่ือมีการสงคืนสํานวนการตรวจสอบภาษี ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ

เก็บรักษาสํานวนตรวจสอบความครบถวนและสภาพของสํานวนที่สงคืนน้ัน อยูในสภาพท่ีสมบูรณ       

ไมชํารุด เสียหาย จึงลงลายมือช่ือผูรับคืน พรอมวัน เดือน ป ที่รับคืนสํานวนในสมุดทะเบียนควบคุม 

การยืม-คืนสํานวนการตรวจสอบภาษีไวตอหนาผูสงคืน แลวจัดเก็บสํานวนไวในตูเก็บเอกสารใหถูก  

ตอง แตหากสํานวนท่ีสงคืนน้ันมีการฉีกขาด ชํารุด และเสียหายในสวนใด ใหจัดทําบันทึกไวและใหผูรับ 

และผูสงคืนสํานวนลงลายมือช่ือรับทราบการชํารุดเสียหายน้ัน พรอมทั้งใหนํากลับไปซอมแซมและจัด  

ทําใหสมบูรณ ครบถวน กอนนํามาสงคืนใหมอีกคร้ัง 
   (2.9) สํานวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต เปนเอกสารลับของทางราชการ    

หามเปดเผยตอบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ หรือผูท่ีไมไดรับอนุญาต และการจัดเก็บสํานวนตองเก็บใน 

ตูเก็บเอกสารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง เพ่ือปองกันการชํารุด เสียหาย สูญหาย มีกุญแจล็อก และมีผูถือ

กุญแจ 2 คน 
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แผนผังแสดงการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต  

ระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ 1 ป นับจากการออกหนังสือเรียก
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6.  เอกสารอางอิง 
 

-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
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 - ไมมี- 

8. เอกสารบันทึก 

 - ไมมี- 
 


