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ชื่อหน่วยงำน: กองก ำกับและตรวจสอบภำษีสรรพสำมิต 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรคัดเลือกรำยเพื่อจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำษี ประจ ำปีงบประมำณ 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้การคัดเลือกรายผู้ประกอบการที่จะด าเนินการตรวจสอบภาษีมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นธรรม

แก่ผู้ประกอบการ 
3. เพ่ือให้การตรวจสอบภาษีทั่วประเทศไม่เกิดความซ  าซ้อนกัน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลประวัติการตรวจสอบภาษี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนตรวจสอบภาษี

ส าหรับงบประมาณต่อไป 
 
ขอบเขตของงำน 
1. คู่มือปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอนการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ รายงานผลการตรวจสอบภาษี และ

รายงานติดตามการช าระภาษี ซึ่งเป็นกระบวนงานของกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยอื่น ได้แก่ ส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 

2. เริ่มต้นการท างานล่วงหน้า 4 เดือน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ (ประมาณเดือนมิถุนายน) 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. คัดเลือกราย การเลือกผู้ประกอบการที่แต่ละหน่วยงานจะด าเนินการตรวจสอบ
ภาษีในปีงบประมาณถัดไป 

2. แผนการตรวจสอบภาษี รายชื่อผู้ประกอบการที่แต่ละหน่วยงานคัดเลือกและได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการตรวจสอบภาษีแล้ว 

3. ติดตามการช าระภาษี การติดตามการช าระภาษีท่ีเกิดจากการประเมินภาษีจากการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. รองอธิบดี (ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิบดี) 

อนุมัติแผนการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ 

2. ผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค 

จัดส่งแผนการตรวจสอบภาษีระดับภาค 

3. สรรพสามิตพื นที่ จัดส่งแผนการตรวจสอบภาษีระดับพื นที่ 
4. ผู้อ านวยการกองก ากับและ ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกราย เสนอแผนการตรวจสอบภาษี
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ระดับกอง และรวบรวมแผนการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศเสนอกรม
ฯ อนุมัติ 

5. นักตรวจสอบภาษีช านาญการ
พิเศษ (ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 - 3) 

ก าหนดหลักเกณฑ์ เสนอแผนการตรวจสอบภาษีระดับส่วน รวบรวม
แผนการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ 

6. นักตรวจสอบภาษีช านาญ
การ/ปฏิบัติการ (ส่วนก ากับ
และตรวจสอบภาษี 1) 

จัดท าบันทึกข้อความ สรุปรายงานผลการตรวจสอบภาษี และจัดท า
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบภาษี 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 

1 วัน ประชุมวางแผนภายในส่วน เพ่ือ
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

2.  
 
 
 

1 สัปดาห์ ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ประกอบการ
จากระบบทะเบียนสรรพสามิต 
และระบบรายได้ ประสานงานกับ
ศูนย์สารสนเทศ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

3.  
 
 

1 สัปดาห์ รวบรวมประวัติการตรวจสอบจาก
ฐานข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ จัด
ให้รูปแบบให้น าไปใช้งานได้ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

4.  
 
 

1 สัปดาห์ น าข้อมูลที่มีอยู่ทั งหมดมา
จัดรูปแบบให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน 
เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

5.  
 
 

2 สัปดาห์ เสนอความคิดเห็นในการก าหนด
เงื่อนไขการคัดเลือกรายตรวจสอบ
ภาษ ีและทดลองกับข้อมูลจริง 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 
 
 

6.  
 
 
 

1 สัปดาห์ ประชุมสรุปเงื่อนไขการคัดเลือก
รายตรวจสอบภาษี และปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้อ านวยการกอง/ 
ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 
– 3 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

7.  
 
 
 

1 สัปดาห์ จัดระดับความเสี่ยงกลุ่ม
ผู้ประกอบการตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

8.  
 
 
 

1 สัปดาห์ จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ผู้อ านวยการกอง สั่งการให้แต่ละ
ส่วนคัดเลือกรายตรวจสอบภาษี 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

9.  
 
 
 

1 สัปดาห์ แต่ละส่วนคัดเลือกรายตรวจสอบ
ภาษ ี

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการพิเศษ 

10.  
 
 
 

1 สัปดาห์ ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 
รวบรวมและจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภาษีของกองฯ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ
พิเศษ/ช านาญ
การ/ปฏิบัติการ 

11.  
 
 
 

1 สัปดาห์ จัดท าบันทึกข้อความเสนอกรมฯ 
สั่งการให้ภาค/พื นที่จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภาษี 

ผู้อ านวยการกอง/ 
นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ
พิเศษ/ช านาญ
การ/ปฏิบัติการ 

12.  
 
 

1 สัปดาห์ กรมสรรพสามิตพิจารณาสั่งการ 
ภาค/พื นที่ 

รองอธิบดี 

13. 
 

 

 2 วัน ส่งหนังสือให้ส านักงานสรรพสามิต
ภาค/พื นที่ จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภาษี 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

14.  
 
 

1 สัปดาห์ ส านักงานสรรพสามิตภาค/พื นที่
จัดท าแผนการตรวจสอบภาษี 

ส านักงาน
สรรพสามิตภาค/
พื นที่ 

15.  
 
 

1 สัปดาห์ ตรวจสอบความซ  าซ้อนของแผน 
หากซ  ากันแจ้งให้พื นที่เลือกราย
ใหม่ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
16. 

 
 

 2 วัน เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา ผู้อ านวยการกอง/ 
ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 
- 3 

17. 
 

 

 
 
 
 
 
 

2 วัน กรมสรรพสามิตอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ 

รองอธิบดี 

18.  
 
 
 

2 วัน ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภาษีให้
ส่วนตรวจสอบภาษีแต่ละส่วน 
ส านักงานสรรพสามิตภาค และ
พื นที่ 

นักตรวจสอบภาษี
ช านาญการ/
ปฏิบัติการ 

19.  
 

ทุกเดือน ส านักงานสรรพสามิตภาค/พื นที่
ด าเนินการตรวจสอบตามแผน 

ส านักงาน
สรรพสามิตภาค/
พื นที่ 

20. 
 

 ทุกเดือน ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษีทุกสว่น 
ด าเนินการตรวจสอบภาษตีามแผน 

ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 – 3 
 

21.  
 
 
 

ทุกเดือน ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษีทุก
ส่วน ส านักงานสรรพสามิตภาค 
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ภาษีส่งให้กองก ากับและตรวจสอบ
ภาษ ี

ส านักงาน
สรรพสามิตภาค/
พื นที่/ 
ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 
- 3 

22. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 
รวบรวมและสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบภาษี เสนอกรมฯ ทราบ 

ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
23. 

 
 
 

 ทุกเดือน ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 
น าข้อมูลการตรวจสอบภาษีมา
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบภาษีต่อไป 

ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 1 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
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กำรติดตำมประเมินผล 
1. ด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบภาษีเป็นประจ าทุกปี ปีละครั ง โดยกองก ากับและตรวจสอบภาษี

สรรพสามิตจะสรุปข้อมูลแผนและผลการตรวจสอบภาษีของส านักงานสรรพสามิตแต่ละภาค/พื นที่ และส่งให้
ส านักงานสรรพสามิตทุกภาค/พื นที่ เพื่อให้สามารถสอบยันข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน 

 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1.  
2.  
3.  
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบฟอร์มแผนการตรวจสอบภาษี ประจ าปีงบประมาณ 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภาษี ประจ าเดือน 
3. แบบฟอร์มรายงานติดตามการช าระภาษี ประจ าเดือน 
 

ผู้จัดท ำ:  ผู้อนุมัติ:  
ต ำแหน่ง:  ต ำแหน่ง:  
วันที่จัดท ำ  วันที่อนุมัติ  

 


