
โครงการ “ส านักงานบัญชี ก้าวไปพร้อมกับกรมสรรพากร” 
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วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2  

อาคารกรมสรรพากร 
ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  หัวข้อน าเสนอ 

  
กรมสรรพากรกับส านกังานบัญชี 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐานส านักงานบัญชี 

ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กรมสรรพากรกับส านักงานบัญชี 

  

ผู้ประกอบการ 
615,816 ราย 

ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

    

จ านวนผู้ประกอบการจ าแนกตามประเภทของผู้ท าบัญชี 

  ใช้บริการส านักงานบัญชี   
จ านวน 245,319 ราย (39.84%) 

        ใชบ้ริการผู้ท าบัญชีอิสระ  
      (ไม่สังกัดส านักงาน) 

จ านวน 338,158 ราย (54.91%) 

ท าบัญชีโดยพนักงานของกิจการ 
จ านวน 32,339 ราย (5.25%) 

  

94.75% 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กรมสรรพากรกับส านักงานบัญชี 

อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีกับผู้ท าบัญชี 

ข้าราชการ  
จ านวน 17,517 คน 

นักตรวจสอบภาษี  
จ านวน 4,024 คน 

ส านักงานบัญชี 7,349 ส านักงาน 
- นิติบุคคล 3,754 ส านักงาน 
- บุคคลธรรมดา 1,763 ส านักงาน 
- คณะบุคคล  1,832 ส านักงาน 

ผู้ท าบัญชีจ านวน  60,986 คน 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กรมสรรพากรกับส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท าบัญชี 

 กฎหมาย 
                การฟอกเงิน 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กรมสรรพากรกับส านักงานบัญชี 

  

แนวคิดใหม่ :   
“ก้าวไปด้วยกัน”  

ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 

(Pre-Audit) 

จัดท าบัญชีและภาษีให้แก่
ผู้ประกอบการอย่างมีมาตรฐาน 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

ให้ค าปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
อย่างถูกต้อง 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กรมสรรพากรกับส านักงานบัญชี 

 
 
 

ระบบ RBA 

กลุ่มดี 

กลุ่มเสี่ยง 

- คืนภาษีได้เร็วขึ้น 
- ลดรายผู้ประกอบการ 
ที่ถูกตรวจสอบ 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐานส านักงานบัญชี 

การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษ ี
ของส านักงานบัญชี 

  การจัดท าเอกสารทางบัญช ี
             ให้ถูกต้อง 

  การแสดงรายได ้รายจ่ายที่ 
               สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

  การปฏิบัติหน้าที่อื่น  

การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษ ี
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

   การแสดงรายไดใ้ห้สอดคล้อง 
   กับสภาพข้อเท็จจริง 

  การแสดงรายจ่ายที่   
              สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
 
   การจัดท างบการเงินใหถู้กตอ้ง 

   การปฏิบัติหน้าที่อื่น 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของส านักงานบัญช ี

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

น าใบก ากับภาษีของลูกค้าไปออกให้ผู้อื่นโดยมิได้
มีธุรกรรมซื้อขายจริง 
น าเอกสารทางบัญชีของลูกค้ารายหนึ่ง ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้าอีกราย และเรียกเก็บค่าบริการ
จากการด าเนินการดังกล่าว 

การจัดท า
เอกสารทาง

บัญชีให้ถูกต้อง 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การจัดท า
เอกสารทาง

บัญชีให้ถูกต้อง 

    

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของส านักงานบัญช ี

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

แก้ไขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินมากกว่า
จ านวนเงินที่ช าระจริง เพื่อเรียกเก็บเงินจาก
ลูกค้า 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบก ากับภาษีขาย
ให้กับลูกค้า 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การแสดงรายได้
รายจ่ายที่

สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง 

    เรียกเก็บค่าบริการรับท าบัญชี และค่าสอบบัญชี แต่

ไม่น ามาบันทึกเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ของ

ส านักงานบัญชี 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้  โดยมีรายได้

ใกล้เคียงกับจ านวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยไม่น า

รายได้อื่นมารวม ได้แก่ ค่าท าบัญชีลูกค้าซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดา ค่าจดทะเบียนนิตบิุคคล ค่าบริการติดต่อ

หน่วยงาน ท าให้ไม่ต้องจดทะเบียน VAT 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของส านักงานบัญชี 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  
แสดงรายได้จากการให้บริการรับท าบัญชี

แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบค่าบริการรับ

ท าบัญชีของส านักงานบัญชีอื่นในท้องที่

เดียวกัน 

จัดตั้งหน่วยภาษี  เพื่อการกระจายรายได้เป็นเหตุ

ให้ไม่ต้องจดทะเบียน VAT 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของส านักงานบัญชี 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

การแสดงรายได้
รายจ่ายที่

สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การปฏิบัติ 
หน้าที่อื่น 

    

ให้ค าแนะน าด้านบัญชีและภาษีที่ไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของส านักงานบัญช ี

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

      การแสดงรายได้ให้สอดคล้อง 
      กับสภาพข้อเท็จจริง 

      การแสดงรายจ่ายที่สอดคล้อง      
                กับสภาพข้อเท็จจริง 

       การจัดท างบการเงินให้ถูกต้อง 

        การปฏิบัติหน้าที่อื่น  

ส่งเสริมและสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการ 

ส านักงานบัญชี 

ผู้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

การแสดงรายได้
ให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง 

  
ให้ผู้ประกอบการบนัทกึรายการขายและรายการซือ้

จากเอกสารเพยีงบางส่วน เพื่อช าระภาษนี้อยลง 

ให้ผู้ประกอบการที่ขายสนิค้าด้วยวิธีผ่อนช าระ 

ออกเอกสารหลักฐานเป็นการขายสินค้าโดยเงนิสด 

เช่น ผู้ประกอบการจ าหน่ายรถจักรยานยนต ์

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  
ให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ต้องเสีย 

VAT และได้รับยกเว้น VAT แสดงรายได้ที่ต้อง

เสีย VAT เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้น เช่น การขาย

บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ 

ให้ผู้ประกอบการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อโดย

แสดงจ านวนเงินน้อยกว่าที่ได้รับจริง 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

  

การแสดงรายได้
ให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

การแสดงรายจ่าย
ที่สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง 

  
ให้ผู้ประกอบการบันทึกเจ้าหนี้ เงินกู้ยืมจาก
บุคคลซึ่งไม่มีรายได้ โดยมีหลักฐานการจ่าย
ดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการน าส่ง 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 
และขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว ้

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  
กิจการระบุชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ
และจ่ายเงินปันผล โดยมีหลักฐานการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายและน าส่งไว้ และน าเงินได้ดังกล่าวไป
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ 
ที่จ่ายไว ้

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

  

การแสดงรายจ่าย
ที่สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  
ให้ผู้ประกอบการจัดหาบุคคลธรรมดาที่ไม่

เกี่ยวข้อง เพื่อรับเงินได้จากผู้ประกอบการ 

ซึ่งอาจเป็นการสร้างรายจ่ายที่ไม่ได้มีการ

จ่ายจริง 

ใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินค่าที่ปรึกษา หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากกิจการของลูกค้า ซึ่งอาจ

เป็นการสร้างรายจ่ายที่ไม่ได้มีการจ่ายจริง 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

  

การแสดงรายจ่าย
ที่สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง 



20 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  
สร้างค่าใช้จ่ายโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ท าให้ไม่ต้องหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยแสดงรายการ

ทรัพย์สินที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อค านวณค่าเสื่อมราคา 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

  

การแสดงรายจ่าย
ที่สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

การจัดท า 
งบการเงินให้

ถูกต้อง 

  
บันทึกรายการด้วยบัญชีเงินสด แทนการบันทึก

บัญชีเงินฝากธนาคาร 

ปรับปรุงรายการต้นทุนขายกับรายการสินค้า

คงเหลือปลายงวด เพื่อก าหนดก าไรขั้นต้นให้

สัมพันธ์กับรายได้ ท าให้สินค้าคงเหลือปลายงวด

อาจแสดงไมส่อดคล้องกับข้อเท็จจริง 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



22 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

การปฏิบัต ิ
หน้าที่อื่น 

  
น า ใบก ากับภาษีที่ ออกโดยมิชอบด้ วย

กฎหมายมาเป็นหลักฐานให้ลูกค้าใช้เป็น 

ภาษซีื้อ 

ยื่นแบบ ภ.พ. 30 แสดงยอดซื้อ โดยไม่มี

ใบก ากับภาษ ี

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



23 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

  

การปฏิบัต ิ
หน้าที่อื่น 

  ย่ืนแบบ ภ.พ. 30 แสดงยอดขาย ยอดซื้อ โดยมี

อัตราส่วนยอดซื้อต่อยอดขาย (P/T) ไม่เกิน

อัตราส่วนเฉลี่ยของกิจการประเภทเดียวกันใน

ท้องที่เดียวกัน 

แนะน าให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล SMEs เพื่อ

กระจายรายได้และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษี 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แกผู่้ประกอบการ 

การส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



24 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงินของกรมสรรพากร 

ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร 

1. กิจการซื้อมาขายไป 

2. กิจการบริการ 

3. กิจการผลิต 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



25 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กิจการซื้อมาขายไป 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

งบก าไรขาดทุน 



26 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการซื้อมาขายไป 

กิจการซื้อมาขายไป 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



27 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการซื้อมาขายไป 

กิจการซื้อมาขายไป 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



28 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการซื้อมาขายไป 

กิจการซื้อมาขายไป 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

ผลการพิจารณา : 
        รอบระยะเวลาบัญชี 2558 กิจการแสดงต้นทุนขายต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 86.65 ซึ่งใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 86.39 
         แต่ เมื่อ เปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้ โดยตรงจากการประกอบกิจการ พบว่า รอบระยะเวลาบัญชี  2558     
คิดเป็น  ร้อยละ 94.14 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.03 
          ดังนั้น จึงควรพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงของการประกอบกิจการ หรือพิจารณาความสัมพันธ์ของต้นทุนกับรายได้โดยตรงจาก
การประกอบกิจการ 



29 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กิจการบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

งบก าไรขาดทุน 



30 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการบริการ 

กิจการบริการ 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



31 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการบริการ 

กิจการบริการ 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



32 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการบริการ 

กิจการบริการ 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  กิจการผลิต 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

งบก าไรขาดทุน 



34 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการผลิต 

กิจการผลิต 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



35 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการผลิต 

กิจการผลิต 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



36 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการผลิต 

กิจการผลิต 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



37 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

การวิเคราะห์งบการเงนิ :  กิจการผลิต 

กิจการผลิต 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



38 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร 

1. มาตรการผู้ประกอบการจดแจ้งตามพระราชก าหนด 
 ด าเนินการกรณีผู้ประกอบการจดแจ้งท่ีไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)    

2. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล  
 ด าเนินการแนะน าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เพ่ือให้ทราบข้อดี 
ข้อเสีย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล โดยเริ่มต้น
ด าเนินการกับกิจการร้านทอง ฯลฯ 
 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



39 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร 

3. มาตรการจัดสถานะผู้ประกอบการ 
 ด าเนินการจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามสถานะ และก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีอากรที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

4.  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับกลุ่มธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ 
ท่ีใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อให้ด าเนินการขออนุมัติการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
อย่างถูกต้อง และแสดงรายได้ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



40 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

5.  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการ e-Commerce 
 รวบรวมข้อมูลและด าเนินการกับผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการ 
ทาง e-Commerce 
  

ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
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กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
Tax Supervision and Audit Standards Division  

ความร่วมมือเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่
ทางภาษีที่ถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความถูกต้องด้านบัญชีและภาษี 

เสริมสร้างความรู้ 
    1. ประมวลรัษฎากร 
    2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
    1. กรมสรรพากร 
    2. ส านักงานบัญชี 
    3. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 



42 

ขอบคุณ 
 “ความร่วมมือของส านักงานบัญชี  

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีทีถู่กต้อง” 

ลิขสิทธิ์โดย กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 


