
 
 
 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 

------------------------ 
 

 เพ่ืออนุวัติตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ในการตรวจสอบภาษขีองกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2563" 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 "การตรวจสอบภาษี" หมายความว่า การตรวจแนะน า การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ สถานประกอบการ การตรวจสอบตามหนังสือเรียก และการตรวจค้น การยึดหรืออายัด ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 “การตรวจแนะน า” หมายความว่า การเข้าไปในสถานประกอบการ หรือสถานที่ อ่ืนใด  
เพ่ือท าการตรวจสอบและแนะน า ผู้เสียภาษี รวมถึงการออกตรวจแนะน าในกรณีอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ผู้ เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 “การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit)” หมายความว่า การเข้าไป
ในสถานประกอบการ เพ่ือตรวจกระบวนการผลิต การให้บริการ ระบบบัญชี ตรวจสอบการช าระภาษี  
เพ่ือก ากับดูแลการเสียภาษีสรรพสามิตจากปัจจุบันย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 
 “การตรวจสอบตามหนังสือเรียก” หมายความว่า การตรวจสอบที่มีการออกหนังสือเรียก 
เพ่ือให้มีการส่งบัญชีเอกสารหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงานสรรพสามิต 
การตรวจสอบไต่สวน สืบสวน และให้รวมถึงการตรวจการปฏิบัติของผู้เสียภาษี ณ สถานประกอบการด้วย 
 "ผู้เสียภาษี" หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 



- 2 - 
 
 "ส านักงานสรรพสามิต" หมายความว่า ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กองก ากับ
และตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี 
 "สถานประกอบการ" หมายความว่า โรงอุตสาหกรรม สถานบริการ สถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย 
คลังสินค้าทัณฑ์บน และส านักงานหรือสถานที่ของผู้น าเข้า 
 “ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี” หมายความว่า ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การตรวจสอบภาษี ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต 

 ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การตรวจสอบภาษี ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ 
ภาษีสรรพสามิต รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด 1 

การตรวจแนะน า 
------------------------ 

 
 ข้อ 6 ในกรณีที่จะมีการตรวจแนะน า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนมีหน้าที่
ด าเนินการเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจแนะน าตามข้อ 7 โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้
ในข้อ 8 

 ข้อ 7 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้ออกตรวจแนะน า 
  (1) สรรพสามิตพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
  (2) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
  (3) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การตรวจสอบภาษ ีในเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
  (4) อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ในเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 

 ข้อ 8 ก่อนการออกตรวจแนะน า ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก หรือหลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
  (2) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบันทึกผลการวิเคราะห์ พร้อมความเห็นและประเด็น  
ที่จะออกตรวจ เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 7 
  (3) จัดท าหนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-07  
ท้ายระเบียบนี้ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 7 เพ่ือลงนาม 
  (4) จัดท าสมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-08 ท้ายระเบียบนี้ 
เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพ่ือลงนาม 
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 ข้อ 9 ในการออกตรวจแนะน า ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ให้มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ เป็นหัวหน้าคณะ 
ในการออกตรวจแนะน า เว้นแต่กรณีจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจแนะน าตามข้อ 7 
และในการออกตรวจแนะน าให้แต่งเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต เครื่องแบบส าหรับ
พนักงานหรือเครื่องแบบส าหรับลูกจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจแนะน าตามข้อ 7  
จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
  (2) ให้แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
หนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-07 ให้ผู้รับการตรวจทราบก่อนท าการตรวจ 
  (3) ให้ด าเนินการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจแนะน าตามแบบที่ผู้อ านวยการ 
ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีก าหนด  
  (4) เมื่อท าการตรวจแนะน าแล้วเสร็จ ให้จัดท าบันทึกรับรองการตรวจการเสียภาษี
สรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-13 ท้ายระเบียบนี้ จ านวนสองฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งมอบให้ 
ผู้รับการตรวจ อีกฉบับหนึ่งให้รวมเก็บไว้ในส านวนการตรวจแนะน า 
  (5) หากผลการตรวจแนะน าพบว่าไม่มีการช าระภาษี หรือช าระภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรือ
มีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ให้เร่งด าเนินการแจ้งผู้ เสียภาษีให้รับทราบ 
ผลการตรวจแนะน าเพ่ือให้ผู้เสียภาษียื่นช าระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน  
 ทั้งนี้ ให้เริ่มการออกตรวจแนะน าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่อนุมัติให้ออกตรวจแนะน า 

 ข้อ 10 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนการตรวจแนะน าพิจารณาและเสนอ
รายงานผลการตรวจแนะน าต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปโดยมิให้ชักช้า เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจ
แนะน ารับทราบต่อไป 

 ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนการตรวจแนะน าติดตามผลการปฏิบัติตาม 
การตรวจแนะน า ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามผลการตรวจแนะน า ให้เจ้าของส านวนพิจารณา
ด าเนินการ เพ่ือให้มีการตรวจสอบตามหนังสือเรียกต่อไป 

 ข้อ 12 การเก็บข้อมูลที่ได้จากการตรวจแนะน าให้เก็บเป็นแฟ้มประวัติรายตัวผู้เสียภาษี 
รวมทั้งจัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบของหน่วยงานที่ออกตรวจแนะน า 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในครั้งต่อไป 

 ข้อ 13 การตรวจแนะน า ส านวนเรื่องใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าผู้ตรวจสอบผู้นั้นได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ หรือได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่สามารถด าเนินเรื่องให้
แล้วเสร็จได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการ ว่าจะมอบหมายส านวนการตรวจสอบให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ใดต่อไป 
 การส่งมอบส านวนการตรวจสอบ ให้ส่งมอบบัญชีเอกสารที่ได้รับ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ผู้ส่งมอบรายงานผลการตรวจบัญชีเอกสาร ว่าได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเอกสารไปแล้วเพียงใด พบประเด็น
ความผิดหรือไม่ อย่างไร โดยให้จัดท าบันทึกมอบหมายส านวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตต่อกันไว้ 
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เป็นหลักฐาน ตามแบบ ตส. 01-21 ท้ายระเบียบนี้ บันทึกดังกล่าวให้จัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน 
โดยให้ผู้มอบเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับมอบน าไปติดในส านวนการตรวจสอบหนึ่งฉบับ 

 ข้อ 14 การตรวจสอบผู้เสียภาษีรายใดยังไม่แล้วเสร็จ หากผู้เสียภาษีรายนั้นได้ย้ายภูมิล าเนา 
ไปอยู่ในเขตท้องที่อ่ืน ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่เดิมส่งส านวนการตรวจสอบและบัญชีเอกสารต่าง ๆ ไปให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภาษีในเขตพ้ืนที่ที่ผู้เสียภาษีย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ใหม่ เป็นผู้ท าการตรวจสอบต่อไป 

 ข้อ 15 ส านวนการตรวจสอบให้จัดเรียงล าดับวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ และให้ก าหนดเลข
ล าดับหน้าของเอกสารไว้ทุกฉบับ 
 

หมวด 2 
การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

------------------------ 
 

 ข้อ 16 ในกรณีที่จะมีการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนมีหน้าที่ด าเนินการเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจสอบ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ตามข้อ 17 โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 

 ข้อ 17 ให้บุคคลดังต่อไปนี้มอี านาจในการอนุมัติให้ออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ  
(Field Audit) 
  (1) สรรพสามิตพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
  (2) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
  (3) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การตรวจสอบภาษี ในเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
  (4) อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ในเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
 ข้อ 18 ก่อนการออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก หรือหลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
  (2) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบันทึกผลการวิเคราะห์ พร้อมเสนอความเห็นและ
ประเด็นที่จะตรวจ เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 17 
  (3) จัดท าหนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-07 
ท้ายระเบียบนี้ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 17 เพ่ือลงนาม 
  (4) จัดท าสมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-08 ท้ายระเบียบนี้ 
เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อลงนาม 

 ข้อ 19 ในการออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ให้มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการเป็นหัวหน้าคณะ 
ในการออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) เว้นแต่กรณีจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจ 
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ของผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ตามข้อ 17 และ 
ในการออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ให้แต่งเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการ
กรมสรรพสามิต เครื่องแบบส าหรับพนักงานหรือเครื่องแบบส าหรับลูกจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ให้ออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ตามข้อ 17 จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
  (2) ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และหนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-07 ให้ผู้รับการตรวจทราบก่อนท าการตรวจ 
  (3) ถ้ามีบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ที่จะต้องน ามาท าการตรวจสอบ ณ 
ส านักงานสรรพสามิต ก็ให้ออกใบรับมอบและส่งมอบบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ตามแบบ ตส. 01-11 
ท้ายระเบียบนี้ 
  (4) การบันทึกถ้อยค าให้ใช้ ค าให้การ ตามแบบ ตส. 01-10 ท้ายระเบียบนี้ โดยให้
ผู้ให้ถ้อยค าและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไต่สวนลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้านล่างมุมขวาทุกแผ่น หากผู้ให้ถ้อยค า  
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และหากพบว่าผู้เสียภาษีช าระภาษีไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้เสียภาษีรับทราบผลการตรวจสอบพร้อม 
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เสียภาษีสามารถประเมินตนเองและยื่นช าระภาษีให้ถูกต้อง หรือแจ้ง
ข้อโต้แย้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษีได้รับแจ้ง 
  กรณีท่ีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกค าให้การเกี่ยวกับภาษี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าว พร้อมด้วยเหตุผลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้  
ให้ปรากฏในบันทึกค าให้การนั้น พร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับด้วย 
  (5) ค าให้การของผู้เสียภาษีถือเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการ ผู้ใดจะคัดลอกหรือ
ส าเนาถ่ายภาพมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกตรวจก่อน 
  (6) ในการตรวจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เสียภาษี 
ตามกฎหมายด้วย 
  (7) เมื่อท าการตรวจสถานประกอบการแล้วเสร็จ ให้บันทึกรับรองการตรวจการเสีย
ภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-13 ท้ายระเบียบนี้ จ านวนสองฉบับ มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งมอบ
ให้ผู้รับการตรวจอีกฉบับหนึ่งเก็บในส านวนการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ 
 ทั้งนี้ ให้เริ่มการออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่อนุมัติให้ออกตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

 ข้อ 20 การปฏิบัติเมื่อกลับมาถึงส านักงานสรรพสามิต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวน
พิจารณาจัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป อย่างช้าภายในห้าวันท าการ
นับแต่วันที่การตรวจสอบแล้วเสร็จ เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติรับทราบต่อไป 
 กรณีที่ได้น าเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนใดมาตรวจ ณ ส านักงานสรรพสามิต ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปก าหนด 
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 กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเชิญผู้เสียภาษีมาสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ณ ส านักงานสรรพสามิต
ในระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ ให้บันทึกค าให้การตามแบบ ตส.01-10 ทุกครั้ง แต่หากผู้เสียภาษี 
บ่ายเบี่ยง ประวิงเวลา หรือไม่สามารถติดต่อได้ให้จัดท าหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ตามแบบ  
ตส.01-04 ท้ายระเบียบนี้ เพ่ือให้ผู้เสียภาษีมาให้ข้อมูลและน าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังส านักงาน
สรรพสามิต และหากผู้เสียภาษีไม่มาพบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญดังกล่าว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนด าเนินการออกหนังสือเชิญผู้เสียภาษีมาพบอีกครั้ง หากผู้เสียภาษีไม่มา
พบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนด าเนินการ
ออกหนังสือเรียกต่อไป 

 ข้อ 21 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนติดตามผลการปฏิบัติตามการตรวจสอบ 
แบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ให้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบภาษี สรรพสามิต  
ตามแบบ ตส. 01-17 ท้ายระเบียบนี้ ไปยังผู้เสียภาษีพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสียภาษีมาพบเพ่ือรับทราบข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบภาษี หรือน าเอกสารหลักฐานมาชี้แจงเพ่ิมเติม โดยแจ้งรอบ
ระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ รายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และรับมอบเอกสารหลักฐานหรือพยานอ่ืนใดเพ่ิมเติมไว้พิจารณาต่อไป หากผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามให้
เจ้าของส านวนออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ตามแบบ ตส.01-18 ท้ายระเบียบนี้ โดยให้น าความในข้อ 50 
วรรคสอง และวรรคสาม มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 การส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และหนังสือแจ้งการประเมินภาษีดังกล่าว 
ให้ปฏิบัติตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 ข้อ 22 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวน ด าเนินการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
สถานประกอบการ (Field Audit) แต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ท าการ
ตรวจสถานประกอบการแล้วเสร็จตามบันทึกรับรองการตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต แบบ ตส. 01-13 หาก
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงเพ่ือขอขยายเวลาดังกล่าว 
 การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ในกรณีที่การตรวจสอบด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ให้ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสามเดือน  
หากพ้นจากก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้เป็นอ านาจของกรมสรรพสามิตในการพิจารณาขยายระยะเวลาได้ อีก 
แต่เมื่อรวมระยะเวลาการตรวจสอบแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ท าการตรวจสถานประกอบการแล้วเสร็จ 
 (2) ในกรณีที่การตรวจสอบด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตภาค 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองก ากับและ
ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 
สามเดือน แต่ เมื่อรวมระยะเวลาการตรวจสอบแล้วต้องไม่ เกินหนึ่ งปีนับแต่วันที่ท าการตรวจสอบ  
สถานประกอบการแล้วเสร็จ 
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 ข้อ 23 การเก็บข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 
ให้เก็บเป็นแฟ้มประวัติรายตัวผู้เสียภาษี รวมทั้งจัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่ออกตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในครั้งต่อไป 

 ข้อ 24 การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) ส านวนเรื่องใด 
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าผู้ตรวจสอบผู้นั้นได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ หรือได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานอ่ืน ซึ่งไม่สามารถด าเนินเรื่องให้แล้วเสร็จได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการ  
ว่าจะมอบหมายส านวนการตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดต่อไป 
 การส่งมอบส านวนการตรวจสอบ ให้ส่งมอบบัญชีเอกสารที่ได้รับ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ผู้ส่งมอบรายงานผลการตรวจบัญชีเอกสาร ว่าได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเอกสารไปแล้วเพียงใด พบประเด็น
ความผิดหรือไม่ อย่างไร โดยให้จัดท าบันทึกมอบหมายส านวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตต่อกันไว้  
เป็นหลักฐาน ตามแบบ ตส. 01-21 ท้ายระเบียบนี้ บันทึกดังกล่าวให้จัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน 
โดยให้ผู้มอบเกบ็ไว้หนึ่งฉบับ และผู้รับมอบน าไปติดในส านวนการตรวจสอบหนึ่งฉบับ 

 ข้อ 25 การตรวจสอบผู้เสียภาษีรายใดยังไม่แล้วเสร็จ หากผู้เสียภาษีรายนั้นได้ย้ายภูมิล าเนา 
ไปอยู่ในเขตท้องที่อ่ืน ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่เดิมส่งส านวนการตรวจสอบและบัญชีเอกสารต่าง ๆ ไปให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภาษีในเขตพ้ืนที่ที่ผู้เสียภาษีย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ใหม่ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีสรรพสามิตต่อไป 

 ข้อ 26 ส านวนการตรวจสอบให้จัดเรียงล าดับวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ และให้ก าหนดเลข
ล าดับหน้าของเอกสารไว้ทุกฉบับ 

 
หมวด 3 

การตรวจสอบตามหนังสือเรียก 
------------------------ 

 
 ข้อ 27 การออกหนังสือเรียกเพ่ือด าเนินการตรวจสอบตามหนังสือเรียกให้มีได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกและพบว่ามีความเสี่ยงในการช าระภาษี 
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
  (2) กรณีสืบเนื่องจากการตรวจสอบภาษีวิธีอ่ืน 
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ส่วนที่ 1 
การขออนุมัติออกหนังสือเรียก อ านาจในการออกหนังสือเรียก และ 

การออกหนังสือเรียก 
------------------------ 

 
 ข้อ 28 การด าเนินการเพ่ือขออนุมัติออกหนังสือเรียกผู้เสียภาษีมาตรวจสอบ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) รวบรวมหลักฐานและท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลภายใน ข้อมูลภายนอก
หรือข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น รวมถึงประเด็นติดตามจากการตรวจสอบประเภทอ่ืน และให้จัดท าบันทึกผลการวิเคราะห์
การช าระภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส. 01-01 ท้ายระเบียบนี้ 
  (2) การขออนุมัติออกหนังสือเรียกผู้เสียภาษีมาตรวจสอบ สามารถกระท าได้ส าหรับ
ทุกเดือนที่ปรากฏความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง แต่จะต้องไม่เรียกซ้ ากันกับเดือนที่เคย
ออกหนังสือเรียกไปแล้ว เว้นแต่กรณีที่มีหลักฐานหรือข้อมูลซึ่งไม่ซ้ ากับที่เคยตรวจสอบไปก่อนแล้ว หรือกรณี 
มีเหตุอันควรอ่ืนก็ให้ขออนุมัติออกหนังสือเรียกตรวจสอบใหม่ได้เฉพาะราย 
  (3) เมื่อมีกรณีที่ต้องออกหนังสือเรียกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวน
ด าเนินการขออนุมัติออกหนังสือเรียก โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุม  
การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ให้ใช้แบบขออนุมัติ  
ออกหนังสือเรียก ตามแบบ ตส. 01-02 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ
ออกหนังสือเรียก ตามข้อ 29 เมื่อรับอนุมัติแล้วให้จัดท าหนังสือเรียก ตามแบบ ตส. 01-03 ท้ายระเบียบนี้ 
เสนอผู้มีอ านาจในการออกหนังสือเรียกตามข้อ 29 ลงนามในหนังสือเรียกภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการอนุมัติให้ออกหนังสือเรียก เว้นแต่ผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกจะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ 29 อ านาจในการออกหนังสือเรียกให้เป็น ดังนี้ 
  (1) ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการตรวจสอบภาษี มีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร 
  (2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค มีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่ 
เสียภาษีได้ ดังนี้ 
   (ก) กรณีผู้เสียภาษีมีสถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
   (ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้มีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้เสียภาษี ซึ่งมีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
  (3) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่มีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้เสียภาษีได้ ดังนี้ 
   (ก) กรณีผู้เสียภาษีมีสถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
   (ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้มีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
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 ข้อ 30 ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกตามข้อ 29 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เมื่อผู้รักษา
ราชการแทนได้ด าเนินการออกหนังสือเรียกแล้ว ต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกทราบโดยเร็ว 

 

ส่วนที่ 2 
การส่งหนังสือเรียก และการปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

------------------------ 
 

 ข้อ 31 เมื่อไดม้ีการออกหนังสือเรียกแล้ว ให้หน่วยงานที่ออกหนังสือเรียกส่งส าเนาหนังสือเรียก
ให้ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี ทราบอย่างช้าไม่เกินสามวัน นับแต่วันที่ได้ออกหนังสือเรียก 

 ข้อ 32 การส่งหนังสือเรียก ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ต้องส่งหนังสือเรียกตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และต้องให้เวลาบุคคลนั้นในการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือเรียกนั้น 
  (2) กรณีผู้เสียภาษีเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่แจ้งเลิก และอยู่ระหว่าง 
การช าระบัญชี ให้ส่งหนังสือเรียกไปยังผู้ช าระบัญชี ณ ภูมิล าเนา หรือส านักงานของผู้ช าระบัญชีตามที่ได้แจ้ง 
ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และให้ท าหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ขอให้ระงับการจดทะเบียน  
เสร็จการช าระบัญชีไว้ก่อน 
  (3) กรณีผู้เสียภาษีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่แจ้งเลิก และจดทะเบียน
เสร็จการช าระบัญชีแล้ว แต่ยังไม่เกินสองปี นับแต่วันจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี ให้ส่งหนังสือเรียกไปยัง  
ผู้ช าระบัญชี ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้ช าระบัญชีตามที่แจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และให้หน่วยตรวจสอบ
รีบด าเนินการประเมินภาษีโดยเร็ว เนื่องจากต้องฟ้องเรียกหนี้สินจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้เสร็จ
ภายในสองปี นับแต่วันจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี 
  (4) เมื่อได้ส่งหนังสือเรียกแล้ว ให้น าหลักฐานที่แสดงว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือเรียก
แล้วมาติดส านวนเรื่องไว้ด้วย 

 ข้อ 33 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวน ด าเนินการตรวจสอบแต่ละรายให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่มีการออกหนังสือเรียก หากไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริง ตามแบบ ตส. 01-20 ท้ายระเบียบนี้ เพื่อขออนุมัติขยายเวลาดังกล่าว 
 การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในข้อ 22 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 34 หากผู้ถูกออกหนังสือเรียกหรือผู้เสียภาษีไม่สามารถจะมาให้ถ้อยค า และหรือน าบัญชี
หลักฐานมาให้ตรวจสอบตามหนังสือเรียกด้วยตนเองได้ จะมอบอ านาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
และมีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้นเป็นอย่างดีมาแทนก็ได้ โดยท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบ ตส. 01-06  
ท้ายระเบียบนี้ หรือตามแบบอื่นที่มีผลในทางนิตินัยผูกพันผู้เสียภาษีในท านองเดียวกัน 



- 10 - 
 
 กรณีที่ผู้รับมอบอ านาจไม่ทราบข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือพยายามประวิงเวลา หรือไม่อ านวย 
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือกรณีไม่ให้ถ้อยค าในสาระส าคัญ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีจะสั่งให้ผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค าชี้แจงด้วยตนเองได้ 
 การมอบอ านาจดังกล่าว สามารถมอบอ านาจช่วงต่อไปได้เพียงใด ก็ให้เป็นไปตามหนังสือ 
มอบอ านาจนั้น 

 ข้อ 35 ในกรณีที่มีการขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  ส าหรับรายที่ออก
หนังสือเรียก พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนจะต้องติดตามด าเนินการขอขยายการระงับการจด
ทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี เมื่ออายุการขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีสิ้นสุดลง จนกว่าจะได้
ด าเนินการประเมินภาษีครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 36 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต หรือผู้ถูก
ออกหนังสือเรียก หรือผู้เสียภาษีร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบ ณ ส านักงานของผู้ถูกออกหนังสือ
เรียก หรือสถานประกอบการตามที่ระบุไว้ในหนังสือเรียก หรือสถานที่อ่ืนใดในเขตพ้ืนที่ ความรับผิดชอบ ให้
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่  แล้วแต่กรณี พิจารณาให้เป็นราย ๆ ไป ในกรณี
ส านักงานผู้ถูกออกหนังสือเรียก หรือผู้เสียภาษีร้องขออยู่นอกเขตพ้ืนที่ ความรับผิดชอบ ให้ส่งเรื่องไปยัง
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ีรับผิดชอบ หรือกรมสรรพสามิต แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการต่อไป 

 ข้อ 37 การออกตรวจการปฏิบัติของผู้ เสียภาษี ณ สถานประกอบการ ให้น าความ 
ในข้อ 17 - ข้อ 20 วรรค 1 และวรรค 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 38 ผู้ เสียภาษีรายใดได้รับหนังสือเรียกแล้วไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่แจ้ง 
เหตุขัดข้องใด ๆ ให้ทราบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
ตามแบบ ตส. 01-05 ท้ายระเบียบนี้ ไปยังผู้เสียภาษีรายนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากยังฝ่าฝืนก็ให้ด าเนินการประเมิน
ภาษีตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ตามมาตรา 86 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 
ส่วนที่ 3 

การตรวจสอบไต่สวน 
------------------------ 

 
 ข้อ 39 เมื่อผู้ได้รับหนังสือเรียกได้มาพบตามก าหนดนัดหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ท าการไต่สวนเบื้องต้นเก่ียวกับการด าเนินการของผู้เสียภาษี 
  (2) ท าบันทึกค าให้การตามแบบ ตส. 01-10 ท้ายระเบียบนี้ โดยให้ผู้ให้ถ้อยค าและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไต่สวนลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้านล่างมุมขวาทุกแผ่น หากผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 
ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  กรณีท่ีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกค าให้การเกี่ยวกับภาษี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าว พร้อมด้วยเหตุผลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้  
ให้ปรากฏในบันทึกค าให้การนั้น พร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับด้วย 
  (3) ค าให้การของผู้เสียภาษีถือเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการผู้ใดจะคัดลอกหรือ
ส าเนาภาพถ่ายมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกก่อน 
  (4) เมื่อผู้ได้รับหนังสือเรียกหรือผู้เสียภาษีได้น าบัญชีเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มา
ส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรับบัญชีเอกสารดังกล่าวโดยให้ออกใบรับมอบและส่งมอบบัญชี เอกสาร  
และพยานหลักฐาน ตามแบบ ตส. 01-11 ท้ายระเบียบนี้ สองฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับหนึ่งให้ติดไว้กับ
ส านวนการตรวจสอบ อีกหนึ่งฉบับให้มอบแก่ผู้ส่งมอบไป 

 ข้อ 40 เมื่อด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนเชิญ
ผู้เสียภาษีมารับทราบประเด็นความผิดที่ตรวจพบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีได้ชี้แจงหรือโต้แย้งหรือยื่น
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
  (1) แจ้งรอบระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ  
รายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
  (2) รับมอบเอกสารหลักฐานหรือพยานอื่นใดเพ่ิมเติมไว้พิจารณาต่อไป 
 

ส่วนที่ 4 
การรายงานผลการตรวจสอบภาษี 

------------------------ 
  
 ข้อ 41 เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบไต่สวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้สรุปเสนอผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี หรือผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี ตามแบบสรุปผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแบบ  
ตส. 01-14 แบบรายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส. 01-14/1 และแบบรายละเอียด
แสดงผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส.01-14/2 ท้ายระเบียบนี้ โดยให้สรุปข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานให้ผู้เสียภาษียอมรับสภาพหนี้ภาษี หากประเด็นใดที่
เป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ให้หยิบยกขึ้นมาเสนอผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาสั่งการต่อไป 
 ในกรณีที่ท าการตรวจสอบไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว หากไม่ปรากฏพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงหรือ
หลักฐานพอที่จะเป็นพยานหลักฐานเพ่ือจะท าการประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมได้ ก็ให้สรุปข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมายและหลักฐานต่าง ๆ เสนอรายงานต่อผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี หรือผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ 
แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบผลการตรวจสอบภาษีต่อไป 
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 ข้อ 42 ในรายงานผลการตรวจสอบภาษี อย่างน้อยต้องระบุข้อความให้ทราบ ดังนี้ 
  (1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียภาษี มูลเหตุที่ท าการตรวจสอบ รอบระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
  (2) ประเด็นความผิดที่ตรวจสอบ รายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตลอดถึง
เหตุผลที่ประเมินเรียกเก็บภาษีในแต่ละเดือนแต่ละปี ผู้เสียภาษีจะต้องรับผิดเสียภาษี เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  
เป็นจ านวนเท่าใด 
  (3) ข้อโต้แย้งและเหตุผลของผู้เสียภาษีเก่ียวกับข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
  (4) สรุปความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
  (5) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรรายงาน 

 ข้อ 43 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนได้เสนอส านวนการตรวจสอบต่อผู้มี
อ านาจออกหนังสือเรียกแล้ว ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกพิจารณาอนุมัติการประเมินภาษีหรือสั่งการ 
ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับส านวนการตรวจสอบ ถ้ายังพิจารณาสั่งการไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้บันทึกข้อขัดข้องให้ปรากฏไว้ในส านวนด้วย 

 ข้อ 44 เมื่ออนุมัติการประเมินภาษีรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวน
ด าเนินการแจ้งให้ผู้เสียภาษี มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบภาษี และสิทธิของผู้เสีย
ภาษี ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ และรายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
  (2) จ านวนเงินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม เหตุผลที่ประเมินเรียกเก็บ 
  (3) สิทธิขอลดหรืองดเบี้ยปรับและลดเงินเพ่ิม ตลอดจนการอุทธรณ์การประเมินภาษี 
 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประวิงเวลาหรือไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งเป็นหนังสือ
แจ้งผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-17 ท้ายระเบียบนี้ และต้องให้เวลาบุคคลนั้น 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

 ข้อ 45 ผู้เสียภาษีรายใดไม่มีข้อโต้แย้ง ให้ผู้เสียภาษีลงลายมือชื่อในรายละเอียดแสดง 
ผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส. 01-14/2 ท้ายระเบียบนี้ และท าบันทึกข้อตกลงยินยอม 
การช าระภาษีสรรพสามิตตามแบบ ตส. 01-15 ท้ายระเบียบนี้ กรณีผู้เสียภาษีได้ยื่นค าร้องของดหรือ 
ลดเบี้ยปรับหรือขอลดเงินเพิ่ม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการพิจารณา ค าของดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงินเพิ่ม  
ตามแบบ ตส. 01-16 ท้ายระเบียบนี้ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี หรือผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการ 

 ข้อ 46 ถ้าผู้เสียภาษีรายใดมีข้อโต้แย้งไม่ยินยอมช าระภาษีตามที่ผู้ตรวจสอบแจ้ง หรือไม่
ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกค าให้การเกี่ยวกับภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าว พร้อมด้วย
เหตุผลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้ ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้ให้ปรากฏในบันทึกค าให้การ พร้อมกับ  
ลงลายมือชื่อก ากับด้วย เสนอผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การตรวจสอบภาษี หรือผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการ 
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ส่วนที่ 5 
การประเมินและสั่งเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิมเติม 

------------------------ 
 
 ข้อ 47 การแจ้งการประเมินภาษี ให้ใช้หนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ตาม 
แบบ ตส. 01-18 ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ 48 ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งการประเมินภาษี และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเตรียมแบบแจ้งการประเมิน ลงลายมือชื่อและต าแหน่งก ากับไว้ด้วย 
 ถ้าในการประเมินภาษีมีประเด็นจะต้องประเมินเรียกเก็บหลายประเด็น โดยมีทั้งประเด็น 
ที่ผู้เสียภาษีมิได้โต้แย้งและโต้แย้ง ให้แยกประเด็นท าการประเมินได้ 
 การแยกประเมินเรียกเก็บภาษี ให้ประเมินเฉพาะประเด็นที่ผู้เสียภาษีมิได้โต้แย้งไปก่อน  
ถ้าการประเมินนั้นจะไม่ท าให้เป็นผลเสียต่อส านวนหรือประเด็นที่ผู้เสียภาษีโต้แย้ง ส่วนประเด็นที่ผู้เสียภาษี
โต้แย้งก็ให้แจ้งการประเมินโดยแยกแบบแจ้งการประเมินไปต่างหาก 

 ข้อ 49 การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีให้ใช้วิธีส่งตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 11  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะกรณีต่อไปนี้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) กรณีผู้เสียภาษีเป็นบุคคลธรรมดาได้แจ้งย้ายภูมิล าเนาออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
แจ้งย้ายเข้า ให้ประเมินตั้งค้างไว้ที่ภูมิล าเนาเดิม ในการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีหรือแบบแจ้งการประเมิน  
ให้ส่งไปยังภูมิล าเนาเดิมและท่ีอ้างว่าย้ายไปอยู่ใหม่ 
  (2) กรณีผู้เสียภาษีเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่แจ้งเลิกและอยู่ระหว่าง  
การช าระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้วแต่ยังไม่เกินสองปี นับแต่วันจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  
ให้ส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีหรือแบบแจ้งการประเมินให้แก่ผู้ช าระบัญชี ณ ภูมิล าเนา หรือส านักงานของผู้ช าระบัญชี 
ตามท่ีได้แจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ 
  (3) เมื่อได้ส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษี หรือแบบแจ้งการประเมินแล้ว ให้น าหลักฐาน 
ที่แสดงว่าผู้เสียภาษีได้รับแล้วมาติดไว้ในส านวนด้วย 

 ข้อ 50 ในรายที่ไม่มีการประเมินเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต ให้ท าหนังสือแจ้งยุติผลการตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-19 ท้ายระเบียบนี้ จ านวนสี่ฉบับ โดยต้นฉบับส่งให้แก่ผู้เสียภาษี ส าเนาคู่ฉบับ
แนบไว้กับส านวนการตรวจสอบภาษี ส าเนาส่งให้ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือกองก ากับและ
ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และส านักงานสรรพสามิตภาคหรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี 
 ในรายที่มีการประเมินภาษี ให้ท าหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 01-18 
ท้ายระเบียบนี้ จ านวนห้าฉบับ ดังนี้ 
 (1) ต้นฉบับส่งให้แก่ผู้เสียภาษ ี
 (2) ส าเนาคู่ฉบับแนบไว้กับส านวนตรวจสอบภาษี 
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 (3) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตเป็นผู้ประเมินภาษีให้ส าเนาส่งไปให้ส านักงาน
สรรพสามิตภาคหนึ่งฉบับ และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนึ่งฉบับ พร้อมกับส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าผู้เสียภาษี
ได้รับแล้ว 
 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตภาคหรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เป็น 
ผู้ประเมินภาษี ให้ส าเนาส่งไปให้ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือกองก ากับและตรวจสอบภาษี
สรรพสามิตหนึ่งฉบับ และส านักงานสรรพสามิตภาคหรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณีหนึ่งฉบับ 
พร้อมกับส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าผู้เสียภาษีได้รับแล้ว 
 (4) ส าเนาส่งให้ส านักกฎหมายเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับส าเนาหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้เสียภาษีได้รับแล้ว 

 ข้อ 51 การตรวจสอบผู้เสียภาษีในรายที่ปรากฏแน่ชัดว่าจะต้องมีการประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติม
เป็นจ านวนมาก และผู้เสียภาษีมีพฤติการณ์ส่อแสดงว่าจะไม่ยินยอมช าระภาษีเพ่ิมเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่
เป็นเจ้าของส านวนเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเป็นกรณีพิเศษ 
 หากการตรวจสอบผู้เสียภาษีในรายที่มีพฤติการณ์ส่อแสดงว่าจะหลีกเลี่ยงภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เป็นเจ้าของส านวนรายงานข้อเท็จจริงพร้อมพยานเอกสารหลักฐานที่ตรวจพบ แก่ผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกเพ่ือ
พิจารณา หากผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียกพิจารณาเห็นสมควรให้ด าเนินคดีอาญากับผู้เสียภาษีรายดังกล่าว ก็ให้
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินคดีด าเนินการต่อไป 

 ข้อ 52 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของส านวนได้ท าการประเมินภาษีสรรพสามิต 
ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ให้บันทึกรายงานผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียก เพ่ือเสนอขออนุมัติแก้ไขการประเมินต่อไป 

 
ส่วนที่ 6 

การคืนบัญชีเอกสารและการเก็บรักษาส านวน 
------------------------ 

 
 ข้อ 53 การคืนบัญชีเอกสารตามหนังสือเรียก ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) กรณีที่อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบ หากผู้เสียภาษีมีความจ าเป็นที่จะขอคืน
บัญชี เอกสาร หลักฐานที่ส่งมอบไว้แล้วเป็นการชั่วคราว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเสนอผู้มีอ านาจออกหนังสือ
เรียกพิจารณาสั่งการ 
  (2) กรณีตรวจสอบภาษีรายใดเสร็จแล้ว และผู้เสียภาษีมิได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษี  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้เสียภาษีมารับคืนบัญชีเอกสาร ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่แจ้ง 
 หากผู้เสียภาษีไม่มารับคืนบัญชี เอกสารภายในก าหนดเวลา ให้ส่งโดยวิธีที่มีหลักฐานการรับ  
เช่น พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือกรณีไม่อาจน าส่งได้ ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ 54 ส านวนการตรวจสอบภาษีที่เสร็จแล้ว ให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้  
มีหน้าที่เก็บรักษาส านวนการตรวจสอบภาษี เพ่ือเก็บรักษาต่อไป 

 ข้อ 55 ในการเก็บส านวนการตรวจสอบภาษีให้น าความในข้อ 23-26 ของหมวด 2 มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 56 การตรวจสอบภาษี ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ ห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่  
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี โดยได้รับอนุมัติ  
จากผู้มีอ านาจออกหนังสือเรียก 
 

หมวด 4 
การตรวจค้น การยึดหรืออายัด 

------------------------ 
 

 ข้อ 57 การขออนุมัติท าการตรวจค้น ยึดหรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง
หรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับภาษีตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กระท าได้
ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
 ในการท าการตรวจค้นให้พึงถือเป็นราชการลับตั้งแต่ขั้นสืบสวน ขั้นประมวลหลักฐาน  
ขั้นวิเคราะห์แบบ ตลอดจนขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการตรวจค้น จนกระทั่งถึงการเสนอผลกา รตรวจค้นต่อ
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 58 ค าสั่งให้ตรวจค้นให้จัดท าตามแบบ ตส. 01-09 ท้ายระเบียบนี้ โดยจัดท าเป็นสอง ฉบับ 
ต้นฉบับให้น าไปแสดงกับผู้ครอบครองสถานที่ที่ระบุไว้ในค าสั่งให้ตรวจค้น เมื่อเสร็จแล้วให้น าไปติดไว้กับ
ส านวนการตรวจสอบ ส าเนาคู่ฉบับให้ติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ตรวจค้น ภายหลังจากการตรวจค้นเสร็จสิ้นแล้ว 
 สมุดค าสั่งให้ตรวจค้น ให้ท าแบบเดียวกับสมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

 ข้อ 59 การออกตรวจค้นตามข้อ 57 ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ให้มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือช านาญงาน  
เป็นหัวหน้าคณะ 
  (2) แต่งเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต เว้นแต่ผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี หรือผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี จะสั่งการตามที่เห็นสมควร 
  (3) ก่อนลงมือตรวจค้น ให้แสดงบัตรประจ าตัวข้าราชการและค าสั่งให้ตรวจค้น 
ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่จะท าการตรวจค้น และผู้เป็นหัวหน้าคณะจะต้องแจ้งความประสงค์  
ในการตรวจค้นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่จะท าการตรวจค้นทราบก่อน โดยให้บันทึกแสดง  
ความยินยอมให้ตรวจค้นสถานที่ และแสดงความบริสุทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วยว่า พนักงานเจ้ าหน้าที่มิได ้
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น าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ผิดกฎหมายซุกซ่อนเข้าไปด้วยแต่อย่างใด ทั้งนี้ ให้บันทึกเป็นหลักฐานไว้ด้านหลังของค าสั่ง  
ให้ตรวจค้นที่น าไปแสดง 
  (4) ให้ท าการตรวจค้นต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลที่ท างาน  
ในสถานที่นั้น ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้ขอร้องมาเป็นพยาน 
  (5) ให้ท าการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะบัญชีเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
หรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ผู้ท าการตรวจค้นจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบพึงรู้ว่าเอกสาร
เกี่ยวกับภาษีเก็บไว้ที่ใด สมควรจะยึดเอกสารชิ้นใดมาท าการตรวจสอบบ้าง สถานที่หรือตู้เก็บเอกสารใด  
หากไม่สามารถท าการตรวจค้นได้ในขณะนั้น ให้อายัดไว้ก่อนและนัดท าการเปิดเพ่ือตรวจค้นโดยเร็วที่สุด  
เท่าท่ีจะกระท าได้ 
  (6) ให้ท าการตรวจโดยสุภาพ พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย 
เท่าท่ีจะท าได้ และระมัดระวังอย่าให้เป็นที่เดือดร้อน หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจจนเกินความจ าเป็น 
  (7) การตรวจค้น ต้องท าในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน
ระหว่างเวลาท าการของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่การตรวจค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จะกระท า
ต่อไป หรือจะด าเนินการอายัดหลักฐานที่ตรวจค้นไม่แล้วเสร็จไว้ก่อนเพ่ือด าเนินการตรวจค้นในวันแรกที่เปิดท า
การตามปกติก็ได ้

 ข้อ 60 ให้ผู้ตรวจค้นแยกบัญชีเอกสารที่ยึดมาท าการตรวจสอบไว้เป็นสัดส่วน และออกใบรับ
พยานหลักฐาน ตามค าสั่งให้ตรวจค้น (ตส. 01-09) ตามแบบ ตส. 01-12 ท้ายระเบียบนี้ โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเอกสารที่จะยึดมาท าการตรวจสอบ ใบรับให้ท าเป็นสามฉบับ ฉบับที่หนึ่ง ติดส านวน
การตรวจสอบ ฉบับที่สอง มอบให้ผู้ถูกตรวจค้นหรือผู้น าให้ท าการตรวจค้น ฉบับที่สาม ติดไว้กับต้นเรื่อง 
 บัญชีเอกสารที่ยึดมานั้นจะต้องเป็นบัญชีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีสรรพสามิตโดยตรง  
ห้ามมิให้ยึดบัญชีและเอกสารหรือสิ่งใดที่ไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการจัดเก็บภาษีมาเป็นอันขาด  
บัญชีและเอกสารที่ยึดมานั้น ผู้ตรวจค้นและผู้ถูกตรวจจะต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นบัญชีและเอกสารที่ยึด
ไปจากสถานที่นั้นจริง เว้นแต่กรณีบัญชีและเอกสารที่ยึดเป็นจ านวนมากก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้ออกตรวจว่าจะลงนามและให้ล าดับเลขที่ในบัญชีเอกสารใดบ้าง ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของบัญชีเอกสารนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้น าให้ท าการตรวจค้น ก่อนที่จะน าบัญชีเอกสารที่ตรวจค้นหรือยึด
ได้กลับส านักงานสรรพสามิต ให้แจ้งต ารวจท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 ข้อ 61  เมื่อท าการตรวจค้นเสร็จแล้ว ให้บันทึกรับรองการตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต 
ตามแบบ ตส. 01-13 ท้ายระเบียบนี้ จ านวนสองฉบับ มีข้อความตรงกัน โดยมอบให้ผู้รับการตรวจค้นหนึ่งฉบับ 
น าติดส านวนตรวจสอบหนึ่งฉบับ พร้อมทั้งให้ท าบันทึกผลการตรวจค้น โดยมีข้อความส าคัญที่ควรจะบันทึกไว้
ให้ปรากฏ ดังนี้ 
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  (1) ก่อนลงมือตรวจค้น พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงค าสั่งตรวจค้นให้ผู้ถูกตรวจค้นดูแล้ว 
พร้อมกับได้แสดงบัตรประจ าตัวผู้ท าการตรวจค้นทุกคน นอกจากนี้ก่อนท าการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้แสดงความบริสุทธิ์แล้ว ผู้รับการตรวจค้นยินยอมให้รับการตรวจค้นได้ 
  (2) ในบันทึกการตรวจค้นจะต้องให้ปรากฏชื่อผู้ถูกตรวจค้นหรือผู้น าให้ท าการตรวจค้น
ไว้ให้ชัดแจ้ง 
  (3) ได้ท าการตรวจค้นตั้งแต่เวลาใด แล้วเสร็จเวลาใด การตรวจค้นมีปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใดบ้าง 
  (4) กรณีที่พบเอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 
ให้บันทึกว่าพบ ณ ที่ใด อยู่ลักษณะอย่างใด ปิดบังซ่อนเร้นไว้หรือไม่ประการใด หรือผู้รับการตรวจค้นได้น ามา
มอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
  (5) กรณีที่ได้ยึดบัญชีเอกสารใด ก็ให้บันทึกสรุปรายการบัญชีและเอกสารหลักฐาน 
ที่ยึดมานั้นด้วย 
  (6) เมื่อเสร็จการตรวจค้นจะต้องบันทึกให้ปรากฏว่าผู้ตรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ 
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ในบันทึกการตรวจค้นจะต้องให้ปรากฏว่า ผู้ตรวจค้นมิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือ  
บุบสลาย ซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกตรวจค้นหรือเป็นการขัดขวางการประกอบธุรกิจตามปกติจนเกินความจ าเป็น  
และรับรองว่า ข้อความในบันทึกตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการ 

 ข้อ 62 เมื่อกลับถึงส านักงานสรรพสามิต ให้ผู้ที่ไปท าการตรวจค้นเสนอการตรวจค้นให้
ผู้บังคับบัญชาผู้ลงนามในค าสั่งให้ตรวจค้นทราบในวันที่ท าการตรวจค้น หรืออย่างช้าในวันแรกที่เปิดท าการตามปกติ 

 ข้อ 63 เมื่อได้ออกตรวจค้น และยึดบัญชีเอกสารมาเพ่ือท าการตรวจสอบตามค าสั่งตรวจค้นแล้ว 
เพ่ือให้การตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน ให้แจ้ง
ทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และให้ออกหนังสือเรียกตรวจสอบทุกราย 
 

หมวด 5 
อ่ืน ๆ 

------------------------ 
 

 ข้อ 64 การปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่และการควบคุมของส านักตรวจสอบ 
ป้องกันและปราบปราม หรือกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตภาค หรือ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่มิได้ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้  
ให้รายงานให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้วินิจฉัย 
 ข้อ 65 ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การตรวจสอบภาษี มีอ านาจออกค าสั่ง แนวปฏิบัติ หนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด เพ่ือให้การปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 





แบบฟอร์มตามระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 

 
ล าดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม อักษรย่อ 

1. บันทึกผลการวิเคราะห์การช าระภาษีสรรพสามิต ตส. 01-01 

2. ขออนุมัติออกหนังสือเรียก ตส. 01-02 

3. หนังสือเรียกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตส. 01-03 

4. หนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ตส. 01-04 

5. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ตส. 01-05 

6. หนังสือมอบอ านาจ ตส. 01-06 

7. หนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ตส. 01-07 

8. สมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-08 

9. ค าสั่งให้ตรวจค้น ตส. 01-09 

10. ค าให้การ ตส. 01-10 

11. ใบรับมอบและส่งมอบบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ตส. 01-11 

12. ใบรับพยานหลักฐาน ตามค าสั่งให้ตรวจค้น (ตส. 01-09) ตส. 01-12 

13. บันทึกรับรองการตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ตส. 01-13 

14. สรุปผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-14 

15. รายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และใบต่อ ตส. 01-14/1 ตส. 01-14/1 

16. รายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-14/2 

17. บันทึกข้อตกลงยินยอมการช าระภาษีสรรพสามิต ตส. 01-15 

18. รายงานการพิจารณา ค าของดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงินเพ่ิม ตส. 01-16 

19. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-17 

20. หนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ตส. 01-18 

21. หนังสือแจ้งยุติการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-19 

22. ขอขยายเวลาการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-20 

23. บันทึกมอบหมายส านวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตส. 01-21 

 



  ตส. 01-01 
บันทึกผลการวิเคราะห์การช าระภาษีสรรพสามิต 

ราย ประเภทกิจการ  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ที่อยู่  
รอบระยะเวลาที่ท าการวิเคราะห์ตั้งแต่  
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ : 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   

เรียน  

 ตามท่ีได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายดังกล่าวข้างต้นแล้วปรากฏว่า  
   
   
   

 จึงเห็นสมควร  ขออนุมัติออกหนังสือเรียก 
   อ่ืน ๆ   

  ผู้วิเคราะห์ 
 ( ) 
  ผู้ควบคุมการวิเคราะห์  
 ( ) 
  / /  

 ค าสั่งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 ให้ด าเนินการขออนุมัติออกหนังสือเรียกได้ 

   
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
 วันเดือนปี  
 
 
 
 



  ตส. 01-02 
ขออนุมัตอิอกหนังสือเรียก 

ที ่ /   
เรียน     

 ด้วย มีความประสงค์จะท าการออกหนงัสือเรียก 
ราย  
สถานะในทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ   ผู้น าเข้า  
   บุคคลอื่นที่มีหน้าท่ีเสียภาษี   บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งม ี    โรงอุตสาหกรรม   สถานบริการ   สถานประกอบการ ช่ือ  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  
ที่อยู่  
ประเภทกิจการ  
รอบระยะเวลาที่ตรวจสอบ  
กรณ ี  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตรวจสอบทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ทราบด้วย 

   
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
  / /  
 
เรียน    (หน่วยงานที่ขอให้ตรวจสอบทะเบียนควบคุม) 

 1. ได้ตรวจสอบทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตแล้วปรากฏว่า  
  

   
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
  / /  

 2. ค าสั่ง 
  อนุมัติ 
  ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าท่ีทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตเสนอ 

   
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
  / /  

ที่ กค /  
เรียน     

 เพื่อด าเนินการ 

   
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
  / /  



  ตส. 01-03 
หนังสือเรียกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ที่  /                       
    

 วันท่ี เดือน พ.ศ.   

 หนังสือเรียกมายัง  
สถานะในทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  
  ผู้น าเข้า   บุคคลอื่นที่มีหน้าท่ีเสียภาษี   บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ช่ือ สถานท่ีตั้งเลขท่ี ช่ืออาคาร ห้องเลขท่ี  
ช้ันท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี......................................... 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์เลขท่ี ช่ืออาคาร  
ห้องเลขท่ี ช้ันท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

 ด้วย  
   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา หมวด  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ให้ท่านปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ท่านไป ณ   
ในวันท่ี เดือน พ.ศ.  เวลา  
เพื่อให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการช าระภาษีสรรพสามิต 
 (2) ให้ท่านน า  
  
 (3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาพบด้วยตนเองได้  จะมอบอ านาจให้บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
และเรื่องภาษีสรรพสามิตเป็นอย่างดีมาท าการแทนก็ได้ โดยให้จัดท าหนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
 
 ลงช่ือ  
 ( ) 
 ต าแหน่ง  
 
หน่วยงาน  
โทร (ช่ือผู้รับผิดชอบ)  
 
ค าเตือน 1. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือค าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 188 (3) 
 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 86 (3) 
 3. ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจาร ณาทางปกครองได้ 
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 23) 
 4. คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งต้ังให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ 
ในการนี้เจ้าหน้าที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท าการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้รับการแต่งต้ัง
ให้กระท าแทนทราบด้วย  หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งต้ังให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคล
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า การแต่งต้ังให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณี หรือการที่ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของ
คู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอนการแต่งต้ังดังกล่าว (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 24) 



  ตส. 01-04 
 

หนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 
 

ที่  /                           
                    

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

เรื่อง    

เรียน    

อ้างถึง    

 ด้วยทางราชการมีความประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงหรือข้อความบางอย่างอันเกี่ยวกับ 
ภาษีสรรพสามิต กรณ ี  
  
  

 ฉะนั้น เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการและตัวท่าน จึงขอให้ท่านไป ณ ที่   
 ในวันที่ เดือน พ.ศ.  เวลา น. 
และขอได้โปรดน าหนังสือนี้ และ  
  
  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (  ) 
 ต าแหน่ง     
 
 
 
หน่วยงาน    
โทร (ชื่อผู้รับผิดชอบ) 



  ตส. 01-05 
 

หนังสือเตอืนให้ปฏิบัตติามหนังสอืเรียก 
 

ที่  /                           
                    

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

เรื่อง  เตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

เรียน    

อ้างถึง  หนังสือเรียก ที่  /   ลงวันที่   

สิ่งที่ส่งมาด้วย    

 ด้วยปรากฏว่า ท่านมิได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่  เวลา น. 
เพ่ือรับตรวจสอบไต่สวนเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิตตามหนังสือเรียกที่อ้างถึง  โดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้อง  
ให้ทราบแต่ประการใด 

 ฉะนั้น จึงเรียนเตือนมาเพ่ือขอให้ท่านไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งน าหลักฐานต่าง ๆ  
ตามหนังสือเรียกไปส่งมอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ   
ในวันที่  เวลา น. อีกครั้งหนึ่ง 

 ทั้งนี้  หากท่านเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ไปติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามก าหนดเวลาดังกล่าว  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่าท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก และจะท าการประเมินเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
ของท่านตามที่เห็นว่าถูกต้องต่อไป  และท่านอาจจะถูกด าเนินคดีอาญาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 อีกสถานหนึ่งด้วย 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
 (  ) 
 ต าแหน่ง   
 
 
 
หน่วยงาน   
โทร (ชื่อผู้รับผิดชอบ)  
 



 เขียนที ่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า                              

มีฐานะเป็น    กรรมการผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ   เจ้าของกิจการ   อ่ืน ๆ (ระบุ)  

ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่   
สถานที่ตั้งเลขที ่     ช่ืออาคาร ห้องเลขท่ี ช้ันท่ี หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์  
ไม่สามารถให้ถ้อยค าหรือส่งมอบบัญชีเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่  
ตามหนังสือ /     ลงวันที่ เดือน    พ.ศ.   ได ้
จึงขอมอบอ านาจให้                                            อายุ             ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท ์  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที ่                                 
ออกให้ ณ ที่                      ซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับกิจการและเรื่องภาษีสรรพสามิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี 
เป็นผู้มาส่งมอบบัญชีเอกสารหลักฐาน ให้ถ้อยค าชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิต การให้ถ้อยค ายินยอมเสียภาษีสรรพสามิตหรือปฏิเสธการรับผิดที่จะเสียภาษีสรรพสามิต ตลอดจน
กิจการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง หรือเก่ียวกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตแทนตัวข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 

 การกระท าใด ๆ ที่        ได้กระท าตามที่ข้าพเจ้ามอบหมายให้กระท าการแทนไป
ดังกล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้น  ๆ ด้วยตัวข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น  
เพ่ือเป็นหลักฐานผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ 
 
 (ลงชื่อ) ผู้มอบอ านาจ 
 (                      ) 
 
 (ลงชื่อ) ผู้มอบอ านาจ 
 (                      ) 
 
 (ลงชื่อ) ผู้รับมอบอ านาจ 
 (                      ) 
 
 (ลงชื่อ) พยาน 
 (                      ) 
 
 (ลงชื่อ) พยาน 
 (                      ) 

    ตส. 01-06 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
หนังสือมอบอ านาจ 

ปิดอากรแสตมป์ 

 



  ตส. 01-07 
 

หนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต 
 
ที่  /                           

                    

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

 โดยหนังสือนี้แสดงให้ทราบว่า               
ได้ให้   ต าแหน่ง  
พร้อมด้วย (1)   ต าแหน่ง  
(2)   ต าแหน่ง  
(3)   ต าแหน่ง  
(4)   ต าแหน่ง  
(5)   ต าแหน่ง  
มาท าการตรวจสอบภาษี ณ สถานประกอบการของ  
สถานะในทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  
  ผู้น าเข้า   บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษี   บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
ชื่อ ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ตั้งอยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่ หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในวันที่  
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 อนึ่ง  เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลภายนอกแอบอ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายภาษี
สรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของท่าน จึงขอให้ท่านตรวจสอบบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจสอบด้วย และหากท่านมีเหตุสงสัยประการใดก็ให้สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์              ทั้งนี้  ขอให้ท่านอ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิตดังกล่าวด้วย 
 
   
 ( ) 
 ต าแหน่ง  
 
 
 
หน่วยงาน   
โทร (ชื่อผู้รับผิดชอบ)  



 
ตส. 01-08 

สมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
 

เลขที่ 
 

(1) 

 
วัน เดือน ปี 
ที่ให้ตรวจ 

(2) 

 
ชื่อผู้ตรวจ 

 
(3) 

 
ต าแหน่ง 

 
(4) 

 
เวลาออก

ตรวจ 
(5) 

 
ตรวจที่ใด 

 
(6) 

 
เรื่องอะไร 

 
(7) 

 
ผู้สั่งลงนาม 

 
(8) 

ผู้ตรวจ  
ลงนาม

รับทราบ 
(9) 

ได้ยื่นรายการแสดง 
ผลการตรวจโดยราย 

งานที่ ลงวันที่ เดือน ปี 
(10) 

หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



  ตส. 01-09 
 

ค าสั่งให้ตรวจค้น 
 
ที่  /  สถานที่ออกค าสั่ง  

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

 โดยที่ปรากฏพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า   
สถานะในทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ   
   ผู้น าเข้า   บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษี    บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่        
มีพฤติการณ์อันเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพสามิต ส าหรับสินค้า/บริการ  
ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 123 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560  เห็นเป็นการจ าเป็น 
ที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตเข้าท าการตรวจค้น เพ่ือยึดหรืออายัด บัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตที่ต้องเสียดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้น จึงออก
ค าสั่งตรวจค้นฉบับนี้ให้ ต าแหน่ง  
พร้อมด้วย   
ท าการตรวจค้นในสถานที่/ยานพาหนะดังต่อไปนี้ คือ  
  
ในวนัที ่ เดือน พ.ศ.    เพ่ือท าการยึดหรืออายัด บัญชีเอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสีย 
 
 
 ลงชื่อ ผู้ออกค าสั่งให้ตรวจค้น 
 (  ) 
 ต าแหน่ง  
 
 
  
 
ค าเตือน - พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามค าสั่ง ต้องแจ้งข้อความในค าสั่งให้แก่ผู้ถูกตรวจค้นทราบ 
 - การแจ้งข้อความในค าสั่งให้เจ้าพนักงานบันทึกการรับทราบ และความยินยอมให้ตรวจค้น 
 พร้อมทั้งวันเดือนปีไว้ด้านหลังของค าสั่งนี้ด้วย 
 
 



  ตส. 01-10 
 

ค ำให้กำร 
ของ       
เรื่อง       

 
 วันที่ เดือน  พ.ศ.   
 
ได้ให้การต่อ  ต าแหน่ง  

 ข้าพเจ้า อายุ ปี 
สัญชาติ เชื้อชาติ ที่อยู่เลขที ่ ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี  
ชั้นที่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
 บัตรประจ าตัวประชาชน     หนังสือเดินทาง     บัตรอื่น ๆ (ระบุ)  
เลขที ่ ซึ่งออกให้ ณ ที่ ประเทศ  

 ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  
ของ  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ขอให้การด้วยความสัตย์จริงต่อไปนี้ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
หมายเหตุ : พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 202 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยาน 
หลักฐานเท็จมาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ ดปี และ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท 



 
 แผ่นที่  
ค ำให้กำรต่อ ของ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และ
มีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน ตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยค าที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
(ลงชื่อ) ผู้ให้กำร (ลงชื่อ) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 ( ) ( ) 
 
 
(ลงชื่อ) พยำน (ลงชื่อ) พยำน 
 ( ) ( ) 
 
หมายเหตุ : พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 202 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยาน 
หลักฐานเท็จมาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ ดปี และ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท 



  ตส. 01-11 

ใบรับมอบและส่งมอบบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน 
 

 เขียนที่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.    
 วันนี้ เวลา น. ข้าพเจ้า ต าแหน่ง  
ได้รับบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีราย  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
สถานะในทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
  ผู้น าเข้า    เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน    บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษี 
ตั้งอยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่  
หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โดยม ี เป็นผู้ส่งมอบ 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น  กรรมการผู้จัดการ     หุ้นส่วนผู้จัดการ  เจ้าของกิจการ  
  ผู้รับมอบอ านาจ  อ่ืน ๆ (ระบุ)    
ตามหนังสือ   หนังสือเรียกฯ   หนังสือเชิญฯ   หนังสือน าตัวออกตรวจฯ   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ที ่ / ลงวันที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 (ลงชื่อ)      ผู้รับมอบ 
 (        ) 

 (ลงชื่อ)     พยาน 
 (        ) 

 (ลงชื่อ)     พยาน 
 (        ) 
 



- 2 - 
 

 ข้าพเจ้า        
ขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบจ านวนบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ที่ส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว เห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนที่กล่าวข้างต้นและจะรีบติดต่อขอรับคืนภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มารับคืน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่  
ไม่ต้องรับผิดชอบในการสูญหายบกพร่องเกี่ยวกับบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ต่าง ๆ ดังกล่าวแต่ประการ
ใด และข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณาด าเนินการกับบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน 

นั้น ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 
 
 (ลงชื่อ) ผู้ส่งมอบ 
 ( ) 

 (ลงชื่อ) พยาน 
 ( ) 

 (ลงชื่อ) พยาน 
 ( ) 
 
 
 

 ข้าพเจ้า  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น   กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   เจ้าของกิจการ   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ของ                            
ขอรับรองว่า ได้รับมอบบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จาก                           
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  เรียบร้อยแล้ว 
 
 (ลงชื่อ) ผู้รับมอบ 
 ( ) 

 (ลงชื่อ) ผู้ส่งมอบ 
 ( ) 

 (ลงชื่อ) พยาน 
 ( ) 

 (ลงชื่อ) พยาน 
 ( ) 
 
 
 
 



  ตส. 01-12 

ใบรับพยานหลักฐาน ตามค าสั่งให้ตรวจค้น (ตส. 01-09) 
 สถานที่    

 วันที่ เดือน พ.ศ.    
 
 ข้าพเจ้า ต าแหน่ง  
สังกัด พร้อมด้วย 
(1)  ต าแหน่ง  
(2)  ต าแหน่ง  
(3)  ต าแหน่ง  
(4)  ต าแหน่ง  
(5)  ต าแหน่ง  
ไดเ้ข้าท าการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ณ   
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่   ตั้งอยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร  
ห้องเลขท่ี ชั้นที่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โดยม ี   
มีฐานะเป็น   กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   เจ้าของกิจการ   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ                
การตรวจสอบได้พบเหตุผลพอจะเชื่อได้ว่าโรงอุตสาหกรรมหรือส านักงานแห่งนี้ ปฏิบัติการเสียภาษีสรรพสามิต
ไม่ถูกต้องตามหมวด  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
จงึไดท้ าการยึด/อายัด บัญชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ไปด าเนินการมีจ านวนดังต่อไปนี้ คือ  
  
  

 บรรดาบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐานที่ยึดไปนี้  หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือการ
ด าเนินกิจการของท่าน ขอให้ท่านติดต่อได้ทีที ่  

 ข้าพเจ้า  
มีฐานะเป็น   กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   เจ้าของกิจการ   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ                 
ขอรับรองว่าบรรดาบัญชี เอกสาร และพยานหลักฐานดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด/อายัด ไปจากสถาน
ประกอบการของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องแล้ว 
 
 ลงชื่อ ผู้รับการตรวจค้น 
 ( ) 
 ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ( ) 
 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 
 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 



  ตส. 01-13 
 

บันทึกรับรองการตรวจการเสียภาษีสรรพสามติ 
 ที ่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.    
 
 วันนี้ เวลา น. ข้าพเจ้า.  
ต าแหน่ง พร้อมคณะตามหนังสือ ลงวันที่  
ได้มาตรวจ ณ  โรงอุตสาหกรรม  สถานบริการ   สถานประกอบการ   อ่ืน ๆ (ระบุ)   
ชื่อ ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ตั้งอยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่  
หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
ในวันที่ โดยมี  
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็น เป็นผู้รับการตรวจ 

 ในการเข้าตรวจครั้งนี้ ข้าพเจ้าผู้รับการตรวจขอรับรองว่า ผู้เข้าท าการตรวจข้างต้นทุกคนได้
กระท าการโดยสุภาพเรียบร้อย และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือการด าเนิน  
กิจการค้าของข้าพเจ้า ทัง้มิได้กระท าให้ทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานของ  
เกิดความช ารุด สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องกับข้อเท็จจริง  
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 ตรวจเสร็จเวลา  น. 
 
 

 ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 

 
 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 
 
 



  ตส. 01-14 
สรุปผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

1. ผู้เสียภาษี  
สถานะในทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ   
   ผู้น าเข้า   บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษี    บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ที่อยู่เลขที่ ชื่ออาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่  
หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ โทรสาร  
ประเภทกิจการ  
 

2. ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบ  
ได้รับอนุมัติให้ตรวจสอบเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีฯ/หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบฯ ที่ กค ลงวันที่  
ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ถึง  
รวมเวลาที่ใช้ตรวจสอบทั้งสิ้น เดือน วัน 
ตรวจสอบโดยวิธีออก  หนังสือเรียก  หนังสือเชิญ  หนังสืออ่ืน  
ที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
 

3. เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ ฉบับ  
 ก. หนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ฉบับ ลงวันที่  
 ข. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ฉบับ ลงวันที่  
 ค. ไต่สวนทั้งหมดรวม คร้ัง ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
 ง. ใบรับมอบและส่งมอบบญัชี เอกสาร และพยานหลักฐาน ฉบับ 
 จ. หนังสือขอขยายเวลาการตรวจสอบภาษสีรรพสามิต ฉบับ 
 ฉ. รายงานการตรวจสอบภาษสีรรพสามิต ฉบับ 
 ช. รายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษสีรรพสามิต ฉบับ 
 ซ. บันทึกข้อตกลงยินยอมการช าระภาษสีรรพสามิต ฉบับ 
 ฌ. รายงานการพิจารณา ค าของดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงินเพิ่ม ฉบับ 
 

4. เหตุผลของการประเมิน  
  
5. จ านวนเงินภาษีที่ต้องประเมินหรือสั่งเรียกเก็บเพิ่มเติม  
 วันเดือนป ี ประเภทสินคา้/บริการ จ านวนเงิน เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีเพิ่มข้ึนเพื่อ รวม 
 ราชการส่วนท้องถิ่น 
.                 . .                 . .                 . .             . .             . .                 . .                 . 
.                 . .                 . .                 . .             . .             . .                 . .                 . 
 
 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ 
 ( ) 
 ต าแหน่ง  
 



  ตส. 01-14/1 
รายงานการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

 
 วันที่ เดือน พ.ศ.    

เรียน  

 ผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตราย  
ประเภทกิจการ  
ประเภทสินค้า/บริการ  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีท่ีเกิดข้ึนตั้งแต ่  
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 
 ใบต่อ ตส.01-14/1 แผ่นท่ี  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ตส. 01-14/2 

รายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
  โรงอุตสาหกรรม 
ช่ือผู้มีหน้าท่ีเสยีภาษ ี   สถานบริการ ช่ือที่ใช้ในการประกอบกิจการ  
  สถานประกอบการ 

ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  

ประเภทสินค้า/บริการ       

ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสยีภาษีท่ีเกิดขึ้นตั้งแต ่  

 
    
 
   พิกัด 
ประเภทท่ี 

รายละเอียดของภาษี 
ท่ีช าระไว้แล้ว 

                  รายละเอียดของภาษี 
         ท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียตามกฎหมาย 

                                 รายละเอียดของภาษี 
                                   ท่ีต้องประเมินเพิ่ม 

 
 วัน/เดือน/ปี 
(ที่ความรับผิดเกิด) 

 
 วัน/เดือน/ปี 
   (ที่ช าระภาษี) 

 
จ านวน 
 (หน่วย) 

   
  ฐานภาษี 
สรรพสามิต 

 
 อัตราภาษี 
สรรพสามิต 

 
จ านวนภาษี 
สรรพสามิต 

 
 ฐานภาษี 
สรรพสามิต 

 
 อัตราภาษี 
สรรพสามิต 

 
จ านวนภาษี 
สรรพสามิต 

 
จ านวนภาษี 
สรรพสามิต 

 
 เบี้ยปรับ 
ตาม ม.140 

 
 เงินเพิ่ม 
ตาม ม.141 

 
รวมเงิน 

ภาษีเพิ่มขึ้น 
เพื่อราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
   ตาม ม.150 

จ านวนเดือน 
   ท่ีต้องคิด 
    เงินเพิ่ม 

                
                
                
                

 
หมายเหตุ : 1. เงินเพิ่มค านวณถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.   
                 2. ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจา้ฯ ไดร้ับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพยีงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน ตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ 
                    วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว 
 ลงช่ือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
 ( ) 

 ลงช่ือ ผู้ตรวจสอบ 
 ( )



  ตส. 01-15 
บันทึกข้อตกลงยินยอมการช าระภาษีสรรพสามิต 

    

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า  

มีฐานะเป็น   กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   เจ้าของกิจการ   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ราย  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ทีอ่ยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่  
หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
ขอให้ความยินยอมแกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ จะช าระภาษีให้แก่ทางราชการตามจ านวนที่ได้ตรวจสอบ ดังนี้ 
รอบระยะเวลา ประเภทสินค้า/ จ านวนภาษ ี เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ิมขึ้น รวม 
 ที่ตรวจสอบ บริการ    เพ่ือราชการ 
 ส่วนท้องถิ่น 
.                 . .                 . .                 . .             . .             . .                 . .                 . 
.                 . .                 . .                 . .             . .             . .                 . .                 . 
.                 . .                 . .                 . .             . .             . .                 . .                 . 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบภาษี 
ข้อกฎหมาย วิธีการค านวณภาษี และจ านวนเงินภาษีที่จะต้องช าระเพ่ิมเติมแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
ผลการตรวจสอบภาษีดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

   อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า หากข้าพเจ้าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษีและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดี ข้าพเจ้ามีสิทธิยื่นค าของดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงิน
เพ่ิมได้ ทั้งนี้ตามความในมาตรา 140 และมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพ่ิม พ.ศ. 2560 

 บันทึกข้อตกลงยินยอมการช าระภาษีสรรพสามิตนี้ ข้าพเจ้าได้กระท าโดยความสมัครใจ 
 
 ลงชื่อ ผู้ให้ค ายินยอม 
 ( ) 

 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ 
 ( ) 

 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 

 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 



  ตส. 01-16 

รายงานการพิจารณา ค าของดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงินเพิ่ม 
ราย      

เรียน    

 ตามท่ีได้รับอนุมัติให้ประเมินเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตราย  
 โรงอุตสาหกรรม    สถานบริการ     สถานประกอบการ ชื่อ  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ นั้น 
ผู้เสียภาษรีายนี้ได้ยื่นค าร้อง ตามทะเบียนรับเลขท่ี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
เพ่ือ  ของด  เบี้ยปรับภาษีสรรพสามิต     
  ขอลด  เบี้ยปรับภาษีสรรพสามิต     
  ขอลด  เงินเพ่ิมภาษีสรรพสามิต     
โดยมีเหตุผลว่า  
  

 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีรายนี้ 
 (1) ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี เหตุผลเพราะ  
  
 (2) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดี เหตุผลเพราะ  
  
ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ทั้งปวง และข้อกฎหมายตามความความในมาตรา 140 และมาตรา 141 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลด
เบี้ยปรับ และการลดเงินเพ่ิม พ.ศ. 2560 แล้ว มีความเห็นว่า 

 1. เบี้ยปรับภาษีสรรพสามิต  ไม่งด ไม่ลด 
   งด 
     ลด คงเหลือเรียกเก็บร้อยละ ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย 

 2. เงินเพ่ิมภาษีสรรพสามิต   ไมล่ด 
   ลดคงเหลือเรียกเก็บร้อยละ ของเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 

ก่อนการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงินเพ่ิม อนุมัติประเมินภาษีไว้แล้วทั้งสิ้น ดังนี้ 
 จ านวนภาษ ี เบี้ยปรับ        เท่า เงินเพ่ิม ภาษเีพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการ รวม 
 ส่วนท้องถิ่น 
.                    . .                     . .                    . .                          . .                    . 
.                    . .                     . .                    . .                          . .                    . 
.                    . .                     . .                    . .                          . .                    . 

 

 

 



 
- 2 - 

 
หลังการพิจารณาอนุมัติงดหรือลดเบี้ยปรับ/ลดเงินเพ่ิม ข้างต้น คงเหลือจ านวนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องรับผิด
ทั้งสิ้น ดังนี้ 
 จ านวนภาษ ี เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม ภาษเีพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการ รวม 
 ส่วนท้องถิ่น 
.                    . .                     . .                    . .                          . .                    . 
.                    . .                     . .                    . .                          . .                    . 
.                    . .                     . .                    . .                          . .                    . 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการ 
 
 
   
 ( ) 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ค าสั่งผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  (1) กรณีเป็นอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    
    
      
 ( )  ( ) 
ต าแหน่ง   ต าแหน่ง   
  / /     พนักงานเจ้าหน้าที่ 
       / /  

  (2) กรณีเป็นอ านาจของอธิบดี 

    
    
      
    ( ) 
   ต าแหน่ง   
       / /  



  ตส. 01-17 
 

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามติ 
 

ที ่ /    

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

เรียน    

อ้างถึง  หนังสือ ที ่ / ลงวันที่  

 ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ไดต้รวจสอบภาษีสรรพสามิตราย  
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ ออกเม่ือวันที่   
 โรงอุตสาหกรรม  สถานบริการ  สถานประกอบการ 
ตั้งอยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่    
หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีท่ีเกิดข้ึนตั้งแต ่    ปรากฏผลดังนี้ 

 1. ข้อเท็จจริง  
  
  

 2. ข้อกฎหมาย  
  
  

 3. รายละเอียดตามเอกสารแนบแสดงผลการตรวจสอบภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษี 
 

 
 
   พิกัด 
ประเภทท่ี 

รายละเอียดของภาษี 
ท่ีช าระไว้แล้ว 

รายละเอียดของภาษี 
ท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียตามกฎหมาย 

รายละเอียดของภาษี 
ท่ีต้องประเมินเพิ่ม 

 
วัน/เดือน/ปี 

(ที่ความรับผิดเกิด) 

 
วัน/เดือน/ปี 
(ที่ช าระภาษี) 

 
จ านวน 
(หน่วย) 

 
ฐานภาษี 

สรรพสามิต 

 
อัตราภาษี
สรรพสามิต 

 
จ านวนภาษี
สรรพสามิต 

 
ฐานภาษี

สรรพสามิต 

 
อัตราภาษี
สรรพสามิต 

 
จ านวนภาษี
สรรพสามิต 

 
จ านวนภาษี 
สรรพสามิต 

 
เบี้ยปรับ 
ตาม ม.140 

 
เงินเพิ่ม 

ตาม ม.141 

 
รวมเงิน 

ภาษีเพิ่มขึ้น 
เพื่อราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
ตาม ม.150 

จ านวนเดือน 
ท่ีต้องคิด 
เงินเพิ่ม 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



- 2 - 
 
 
 (1) ให้ท่านช าระภาษี ณ  จ านวนภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้น 
                       ภายในวันที่  
 (2) อาศัยอ านาจตามมาตรา 123 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่า ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือรายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษีข้างต้น  
ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุอ่ืนใดให้ไม่ต้องรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิต ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งน าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปส่งมอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณ  
ในวันที่ เวลา น. 

 ทั้งนี้ หากท่านเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ไปติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่าท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ืออาศัยอ านาจตามมาตรา 86 (3), 
มาตรา 140, มาตรา 141 และมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท าการประเมิน
เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตตามที่เห็นว่าถูกต้องต่อไป 
 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    
 (  ) 
 ต าแหน่ง   
 
 
 
 
 
หน่วยงาน  
โทร (ชื่อผู้รับผิดชอบ)  
 



 กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง เลขที่ใบแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต 
ตส. 01-18 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ท่ี /  
 ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 วันท่ี เดือน พ.ศ.   
 
   โรงอุตสาหกรรม 
ชื่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี    สถานบริการ ช่ือที่ใช้ในการประกอบกิจการ  
   สถานประกอบการ 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  
ตั้งอยู่เลขท่ี  
ท่ีอยู่ตามหนังสือรับรองธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน........................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา หมวด แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  จึงขอแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตเพ่ิมเติม 
ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ เป็นจ านวนเงิน บาท (ตัวอักษร) บาท 
ให้ท่านช าระภาษี ณ  ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

พิกัดประเภทท่ี 
สินค้า/บริการ 

 

จ านวนสินค้า/
บริการ 
(หน่วย) 

ฐานภาษี
สรรพสามิต 

อัตราภาษี
สรรพสามิต 

ภาษีสรรพสามิต 
ท่ีต้องช าระ 

เบี้ยปรับ 
ตาม ม.140 

เงินเพิ่ม 
ตาม ม.141 

รวม ภาษีเพิ่มขึ้นเพือ่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
ตาม ม.150 

รวมภาษีท่ีต้อง 
ช าระท้ังสิ้น 

          

เหตุผลที่ประเมิน (1. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  2. ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง  3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ) 
  
  
 
 ลงชื่อ  ลงชื่อ  
 ( ) ( ) 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ประเมิน  พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เตรียมแบบ  
 วันท่ี เดือน พ.ศ.   วันท่ี เดือน พ.ศ.   
 
 
หมายเหตุ : 1. ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามความในมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสมิต พ.ศ.2560 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
       การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยย่ืนอุทธรณ์ตามแบบค าอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต (แบบ อส. 1) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด ตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 2. เงินเพิ่มได้ค านวณไว้ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.   ถ้าช าระภายหลังจากวันดังกล่าว   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเงินเพิ่มเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน  
 3.   ถ้าไม่ช าระภาษีสรรพสามิตภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตามความในส่วนที่ 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อบังคับช าระภาษีค้างต่อไป   

   



  ตส. 01-19 
 
 หนังสือแจ้งยุตกิารตรวจสอบภาษีสรรพสามติ 
 
ที่ กค /                         
   
   

 วันที่ เดือน พ.ศ.   

เรื่อง  แจ้งยุติการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

เรียน    

 โดยที่การตรวจสอบภาษีราย  

ซึ่ง     โรงอุตสาหกรรม   สถานบริการ     สถานประกอบการ  
ชื่อ ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ท่ีอยู ่ ชื่ออาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่  
หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  
ตาม   หนังสือเรียก   หนังสือเชิญ  ที่  
ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
   ขอแจ้งยุติการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตาม 

  หนังสือเรียก     หนังสือเชญิ  ฉบับดังกล่าว 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    
 (  ) 
 ต าแหนง่   
 
 
หนว่ยงาน   
โทร (ชื่อผู้รับผิดชอบ)  
 
 
 



  ตส. 01-20 

ขอขยายเวลาการตรวจสอบภาษีสรรพสามติ 

เรื่อง  ขอขยายเวลาการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ราย   

เรียน    

 ตามท่ีได้ออกหนังสือเรียก ที่   ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
เพ่ือตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ราย   
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
ที่อยู่เลขท่ี ชื่ออาคาร ห้องเลขท่ี ชั้นที่  
หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
ประเภทสินค้า/บริการ    
ส าหรับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่   

 ขณะนี้การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตรายดังกล่าว ยังไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่ออกหนังสือเรียกได้เนื่องจาก 
   
   
รายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาการตรวจสอบภาษีรายนี้ 
  ครั้งที ่1   ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.   
  ครั้งที่ 2   ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.   
  ครั้งที่ 3   ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.   
  ครั้งที่ 4   ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ 
 ( ) 
  / /  
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ค าสั่งผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติ 
   อนุมัต ิ   ไม่อนุมัต ิ
    
    
 
                
  / /   / /  
 
 



  ตส. 01-21 

บันทึกมอบหมายส านวนการตรวจสอบภาษสีรรพสามิต 
ราย  
ระหว่าง ต าแหน่ง ผู้ส่งมอบ 
กับ ต าแหน่ง ผู้รับมอบ 
 
   

 วันที่ เดือน พ.ศ.      

 ตามท่ี (ระบหุน่วยงาน)                 ได้มีค าสั่งที่    

เรื่อง                                  เมื่อวันที่     เดือน             พ.ศ.   
ให้ข้าพเจ้า                                        ต าแหน่ง  
(ระบุรายละเอียดของค าสั่ง)                                                   

 ข้าพเจ้าจึงขอโอนส านวนเรื่องการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตที่ยั งด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ราย  ให้แก่ ต าแหน่ง            . 
ในวันที่  โดยได้ด าเนินการส่งมอบและรับมอบส านวนเรื่องการตรวจสอบภาษี 
บัญชีเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ ของ ราย ไว้ระหว่างกัน ดังนี้ 
 1. เอกสารหลักฐาน ในส านวนการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น  ฉบับ 
 2. บัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบรับมอบและส่งมอบบัญชี เอกสาร และ 
พยานหลักฐานจ านวน  ฉบับ  
 3. เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่  
   

 ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง  
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 
 
 ลงชื่อ ผู้ส่งมอบ 
 ( ) 

 ลงชื่อ ผู้รับมอบ 
 ( ) 

 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 

 ลงชื่อ พยาน 
 ( ) 
 
 
 


