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คู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน        
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน     มีนาคม 2559 

 



ค ำน ำ 

 คู่มือการตรวจสอบส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน แต่ละกิจกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมจะมีความสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นกิจกรรมใหม่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจ
พลังงานไม่เคยตรวจสอบมาก่อน โดยกรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือ กลุ่มตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 สืบเนื่องมาจากส่วนราชการหลายแห่งน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่
จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000.- บาทขึ้นไป ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามประมวล
รัษฎากรและไม่ยื่นแบบภาษีเมื่อสิ้นปี ท าให้ผลการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อัน
อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินคงคลังของประเทศได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว แต่จากการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบไปแล้วก็พบว่า
แนวทางการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางบางส่วนไม่ครอบคลุมตามกฎหมายภาษีอากรและหนังสือตอบข้อ
หารือกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย จึงท าให้ไม่สามารถน าแนวทางการ
ตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางก าหนดมาใช้ได้ทั้งหมด 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร และให้ผู้ตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงานได้เข้าใจวิธีการตรวจสอบ
และมีแนวทางการตรวจสอบที่สามารถใช้งานได้จริง จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้น าคู่มือฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ต่อผู้
ที่สนใจหรือผู้ที่ท าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ ได้น าไปปรับใช้ในการท างานให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้
เพ่ือให้ผลงานตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร หน่วย
รับตรวจและบุคคลที่เก่ียวข้อง และให้มั่นใจว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายของ
ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับดูแลที่ดี รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ  
ส่วนราชการ 

 การจัดท าคู่มือการตรวจสอบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบ 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน และเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบถึง วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นที่ใช้ 
ในการตรวจสอบ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการตรวจสอบฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ 
 

 

       ผู้จัดท าคู่มือ 
        นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช 
        นางสาวสุกัญญา   เหล็มนุ้ย 
             25  มีนาคม 2559 

 

 



สำรบัญ 

เร่ือง            หน้ำ 

บทที่ 1  แนวควำมคิดกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
- หลักการและเหตุผลในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  1-2 
- แนวคิด/เทคนิคที่เก่ียวข้องกับการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  2 
- ขั้นตอนการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย    2-3 
- ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 

บทที่ 2  หลักเกณฑ์/แนวทำงกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ของกรมบัญชีกลำง 
- การทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบเงินเดือน ค่าจ้าง   5 
- ตรวจสอบทะเบียนการจ่ายเงินเดือนและหลักฐานการจ่ายเงินเดือน   6 
- ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเปรียบเทียบกับการน าส่งเงินภาษี (แบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ) 6 

บทที่ 3  ทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับภำษีอำกร 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร      7-9 
- กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องเฉพาะการหักภาษี ณ ที่จ่าย   9-12 

บทที่ 4  กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำยส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 
- แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การวางแผนปฏิบัติงาน    13-15 
- เทคนิควิธีการตรวจสอบ        15 
- การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ/กระดาษท าการ     16 

บทที่ 5 กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
- การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการค านวณ      17 
- การออกแบบค าสั่งงานการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย     18-26 

บทที่ 6 กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ 
- ข้อตรวจพบ         27-28 
- ข้อเสนอแนะ         28 
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน       28 

บทที่ 7 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ       29-33 
ภำคผนวก 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
- แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
- ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543 เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 

 - หนังสือตอบข้อหารือ ที่ กค 0706/8986 ลงวันที่ 5 กันยายน 2550 
 - หนังสือรายงานผลการตรวจสอบ ที่ พน 0410/9322 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
 - สรุปขั้นตอนการท างานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง   
 



บทที่ 1  
แนวควำมคิดกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  

หลักกำรและเหตุผลในกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

 

หลักการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นการท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
กรมธุรกิจพลังงาน  เกิดข้ึนภายหลังที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
2558 แล้ว และต่อมากรมบัญชีกลาง  มีหนังสือที่ กค 0408/ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ถึงอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงานส่งแนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการหักภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามประมวลรัษฎากร  

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมบัญชีกลาง  พบว่าเมื่อน า
แนวทางมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับกฎหมายภาษีอากรและหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหักภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย น่าจะมีความคลาดเคลื่อนกัน ใน 4 ประเด็นหลักได้แก่ การหักภาษี ณ ที่จ่าย  
การหักลดหย่อนเงินบริจาค  การหักลดหย่อนบุตร และการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จาก  
การสุ่มตรวจข้อมูลข้าราชการที่มีเงินได้เกิน 30,000 บาท เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน พบว่ามีภาษีที่ต้อง
ช าระแต่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ การหักลดหย่อนเงินบริจาค หักลดหย่อนต่อเมื่อจ่ายจริง
และจ่ายให้กับองค์กรที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดและมีหลักฐานแสดง ซึ่งผู้บริจาคมีสิทธิน าเงินบริจาค
ไปหักลดหย่อนในการค านวณเงินได้สุทธิประจ าปีเท่าที่บริจาคจริงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือ
หลังจากหักลดหย่อนตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดยไม่สามารถน ามาใช้ค านวณหักภาษี ณ ที่จ่ายของแต่ละ
เดือนภาษีได้ การหักลดหย่อนบุตรไม่ถูกต้องตามข้อมูลแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อนข้าราชการ (ล.ย.
01) มีการน าบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วและไม่ได้ศึกษามาใช้สิทธิหักลดหย่อน  และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ระบบจ่ายตรงเงินเดือนคิดค านวณต่ ากว่าอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้รวมของผู้มีเงินได้ซึ่งไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด   เป็นสาเหตุที่ผู้ตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นต้องขยายผลการ
ตรวจสอบให้ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง  ผู้ตรวจสอบภายในจึงได้ติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง  แจ้งข้อตรวจพบเบื้องต้น
ที่ผิดปกติเกี่ยวกับโปรแกรมการค านวณหักลดหย่อนว่าไม่เป็นไปตามแบบแจ้งรายการหักลดหย่อนหรือไม่
ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องล่าช้าออกไป  และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  โดยการส่งมอบรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร  และส่งผลให้การบริหาร
เงินคงคลังของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง  จึงหาทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการน า
ความรู้ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาษีอากร มาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจวิธีการค านวณเพ่ือให้
ได้มาซึ่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน อันจะน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบตามประเด็นข้อตรวจพบทั้ง 4 ประเด็นให้
กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาระบบงานจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้าง    เพ่ือแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการตามประมวลรัษฎากร
และหนังสือสั่งการที่กรมสรรพากรก าหนด   ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ 
มีผลการหักภาษีแต่ละเดือนให้ถูกต้องในปีต่อๆ ไป  และให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารราชการได้บรรลุผลส าเร็จ สะท้อนให้เห็นธรรมาภิบาลในการ
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บริหารงานของส่วนราชการ  ซึ่งจะท าให้สาธารณชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรภาครัฐในการท า
หน้าที่เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

แนวคิด/เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

 

 จากสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงข้างต้น  น าไปสู่การค้นหาวิธีการตรวจสอบภายในของกิจกรรมต่างๆ 
ตามภารกิจงานที่หลากหลายขึ้น  จึงเกิดแนวความคิดในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดย
มุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างการ
พัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายในด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้การตรวจสอบภายในเฉพาะกิจกรรม เพ่ือช่วย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ มีคู่มือที่
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  เกิดการพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ตรวจสอบมีสมรรถนะการตรวจสอบที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น พัฒนาการตรวจสอบ
กิจกรรมที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีลักษณะวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากกิจกรรมตรวจสอบรูปแบบเดิมๆ 
เรื่องการเงินการบัญชี  ซึ่งมีผู้รับผิดชอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายตามสายการบังคับบัญชา
ก่อนการน าเสนอ เพ่ือการพิจารณาอนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ดังนั้น  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบโดยมีคู่มือช่วยในการท างานให้รวดเร็วย่อมช่วยให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามแผนการตรวจสอบ 
ได้แน่นอนยิ่งข้ึน  

เทคนิคที่เก่ียวข้องกับการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ได้น าหลักการสอนงานอย่างเป็น
ขั้นตอน เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในแนะน าวิธีการตรวจสอบ อธิบายประเภทเงินได้ 
หลักเกณฑ์การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย  โดยน าประสบการณ์ตรงจากการท างานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีใน
อดีต ความรู้กฎหมายภาษีอากรและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังต่างๆ เกี่ยวกับระบบการเงินการ
บัญชีภาครัฐ (GFMIS)  มาเชื่อมโยงให้เกิดเป็นเทคนิคการท างานที่ประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลายและ
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมในงานอาชีพ มาเขียนเป็นคู่มือการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฉบับนี้ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน
เฉพาะในปีต่อๆ ไป ช่วยให้การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน อีกทั้งยังก่อให้เกิด
การพัฒนางานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  และยังเป็นเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน  ด้วยการดึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ตรวจสอบภายใน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
น าโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excelมาช่วยในเขียนโปรแกรมค าสั่งการค านวณภาษีได้อย่างคล่องแคล่วและ
ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ  น ามาสร้างคุณค่าเพ่ิมกับผู้ตรวจสอบภายในให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและ
ส่งผลให้เกิดการสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่ส่วนราชการ สร้างหลักประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อไปได้เป็น
อย่างดี 
 
ขั้นตอนกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตัวอย่างการค านวณภาษีที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้  โดยเฉพาะขอบเขตการ
ตรวจสอบบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ในส่วนราชการที่มีการหักภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง ครบถ้วน  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558)   

2. ศึกษาประมวลรัษฎากรเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือสั่งการกรมสรรพากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก ่
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    2.1 ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543 เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร การค านวณหาเงินได้พึงประเมิน การค านวณหักค่าลดหย่อนให้ค านวณตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้พร้อมกับ
แนบส าเนาหลักฐานแสดงสิทธิในค่าลดหย่อนตามแบบ ล.ย.01 (แบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน)  ทั้งนี้ให้
ค านวณหักค่าลดหย่อนได้ตามท่ีผู้มีเงินได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงการจ่ายเงินพิเศษเป็น
ครั้งคราวระหว่างปี เช่น เงินโบนัส ให้น ามารวมกับเงินได้พึงประเมินตามปกติ  ค านวณภาษีใหม่แล้วหักจากเงิน
ภาษีปกติ ได้ผลลัพธ์เป็นเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงินเพิ่มพิเศษซึ่งจ่ายเป็นครั้งคราว   

    2.2 หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/8986 ลงวันที่ 5 กันยายน 2550 การหักภาษี 
ณ ที่จ่ายของบุคลากรที่เกษียณอายุระหว่างปีภาษี ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการตรวจสอบ ส่วนที่ 4 
ตัวอย่างการค านวณ ส าหรับการหัก ณ ที่จ่าย  

3. ทดสอบผลลัพธ์การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแนวทางของกรมบัญชีกลางและทดสอบผลลัพธ์
การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร  เปรียบเทียบจ านวนเงินภาษีหัก ณที่จ่ายที่ส่วน
ราชการน าส่งภาษีตามส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย แบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ 

4. ศึกษาสรุปขั้นตอนการท างานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ที่เป็นโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลค าสั่งเกี่ยวกับเงินเดือนในแต่ละเดือน ทะเบียนประวัติการหักลดหย่อนบุคคลในครอบครัว รายงานการ
เคลื่อนไหวข้อมูล  

5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบุคลากร กรมบัญชีกลาง เพ่ือสอบถาม
ข้อมูลการแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน แบบ ล.ย.01 ที่ส่วนราชการบันทึกในระบบงานจ่ายตรง
เงินเดือนซึ่งมีผลลัพธ์การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย  แตกต่างไปจากที่กรมสรรพากร
ก าหนด 

6. สุ่มตรวจสอบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด 1 ก พิเศษ) เฉพาะบุคลากรที่มี
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป แล้วทดสอบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

7. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลลัพธ์การค านวณภาษีจากระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง  ว่ามี
ความคลาดเคลื่อนแตกต่างจากหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาให้ 
กลุ่มตรวจสอบภายในต้องจัดท าคู่มือการตรวจสอบขึ้น ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับกรมธุรกิจพลังงาน     
 2. บุคลากรน าศักยภาพมาใช้ในการท างานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ   เพ่ือให้กรมธุรกิจพลังงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  
      3. บุคคลากรมีความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการตรวจสอบ 
      4. บุคคลากรท างานเป็นทีม ร่วมมือท าให้งานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดี 
      5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
หลักเกณฑ์/แนวทำงกำรตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ของกรมบัญชีกลำง 

 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางมีหน้าที่ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังประเทศให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และ
เสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือให้การคลังภาครัฐมีเสถียรภาพมั่นคง โดยเฉพาะการหา
แนวทาง วิธีการควบคุมการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป มุ่งหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตามประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในองค์กร 
 ในปีงบประมาณ 2558 กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ในการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ให้ด าเนินการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากรเนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังว่ามีส่วนราชการหลายแห่งน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของบุคลากร
ภาครัฐในแต่ละเดือนภาษีไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร และไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี ท าให้การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารเงินคงคลังของประเทศได้ จึงก าหนดแนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน โดยส่งให้ส่วนราชการแนบท้ายหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค 0408/ว 9 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
 การวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐ และการก าหนดมาตรฐาน คู่มือหรือแนวปฏิบัติให้
ผู้ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางนั้น เป็นไปตามข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล น าไปสู่การท าให้สาธารณชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรภาครัฐ 
จากหน้าที่ดังกล่าวของกรมบัญชีกลาง  จึงก าหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร
ภาครัฐที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่มีสาระส าคัญและผิดปกติ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการน าส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือน
ภาษีให้กรมสรรพากร ตลอดจนสอบทานแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมทั้งปี
ของแต่ละบุคคล (ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) ที่น าส่งกรมสรรพากร ให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกับรายงานสรุปยอดเงินเดือน
ในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 
 แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน เป็นข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินวิชาชีพหรือเงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนของส่วนราชการ มีวิธีการจ่าย 2 วิธี 
 1. การจ่ายเงินโดยผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง โดยส่วนราชการบันทึกข้อมูล
เงินเดือนและเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน ระบบจะค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นจะ
ประมวลผลโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ส าหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบ 
GFMIS จะผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินประเภทภาษีให้แก่กรมสรรพากร และเมื่อมีการเปลี่ยน  
ฐานข้อมูลการค านวณภาษี กรมบัญชีกลางจะด าเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนให้อัตโนมัติ 
 2. การขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS เพ่ือน าเงินไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยส่วนราชการที่ไม่เข้าระบบ
จ่ายตรงเงินเดือนจะบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS และค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากโปรแกรม
การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากร และบางส่วนราชการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง 
ส าหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนราชการจะต้องน าส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่
จ่ายเงินได้โดยตรง 
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 หลักกฎหมายภาษีอากรที่เรียกว่า ประมวลรัษฎากร ก าหนดไว้ว่า  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสเบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ ฯลฯ  ผู้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชนหรือภาครัฐมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 ให้ครบถ้วน ถูกต้องและตาม
มาตรา 54 ก าหนดว่าหากผู้จ่ายเงินมิได้หักภาษีและน าเงินส่ง หรือหักและน าส่งเงินไม่ครบตามจ านวนที่ถูกต้อง 
ผู้จ่ายเงินต้องร่วมรับผิดกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องช าระตามจ านวนเงินภาษีที่มิได้หักและน าส่งเงินหรือ
ตามจ านวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี  

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น การท าให้การบริหารเงินคงคลังของประเทศบรรลุผลส าเร็จตามภารกิจของ
กรมบัญชีกลางจึงก าหนดให้ส่วนราชการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งต่าง ๆ และให้การตรวจสอบภายในของส่วนราชการท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องมือการบริหารราชการให้แก่หน่วยงานจนได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก าหนดเฉพาะประเด็นการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินประจ า
ต าแหน่งหรือเงินวิชาชีพหรือเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนของทางราชการ ของ
บุคลากรภาครัฐที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป มีวัตถุประสงค์การตรวจสอบดังนี้ 
 1. เพ่ือให้แน่ใจว่าส่วนราชการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบเงินเดือนและค่าจ้างมีอยู่จริง 
 2. เพ่ือให้แน่ใจว่าส่วนราชการได้มีการจ่ายช าระเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนให้แก่บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง 
 3. เพ่ือให้แน่ใจว่าส่วนราชการได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
 4. เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามประมวล
รัษฎากร และน าส่งเงินครบถ้วนและถูกต้อง 
 วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ ได้แก่ การทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบเงินเดือน ค่าจ้าง  
ตรวจสอบทะเบียนการจ่ายเงินเดือนและหลักฐานการจ่ายเงินเดือน และตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เปรียบเทียบกับการน าส่งเงินภาษี (แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ)  ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่างข้อมูลจาก
ทะเบียนเงินเดือน คัดเลือกรายการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ในแต่ละเดือน ว่ามีการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในระเบียบของทางราชการครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ไปจนถึงการบันทึกรายการบัญชี  

 

กำรทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
 การควบคุมภายในของระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในจะเริ่มต้นจากการน า
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน ได้แก่ ค าสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ทะเบียน
จ่ายเงินเดือน  แบบสรุปรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
และเงินอ่ืน) และแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อนข้าราชการ (แบบ ล.ย.01)  โดยทดสอบการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ  เริ่มตั้งแต่ค าสั่งการบรรจุข้าราชการเข้ารับต าแหน่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการเสนอเรื่องให้
หัวหน้าส่วนราชการ ออกค าสั่งแต่งตั้งบรรจุบุคคลและให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ก าหนดหรือไม่ การประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบันทึกทะเบียนการจ่ายเงินเดือนว่า ส่วนราชการ
ได้จ่ายเงินเดือนครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ระบุให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนของค าสั่งแต่ละรอบการประเมิน  รวม
ตลอดถึงจ านวนเงินตกเบิก  กรณีที่การจ่ายเงินเดือนส่วนที่ได้รับเลื่อนขั้นโดยมีการจ่ายจริงภายหลังวันที่ค าสั่ง
ก าหนดด้วยว่าการค านวณเงินและการจ่ายเงินครบตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริงด้วยหรือไม่  
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ตรวจสอบทะเบียนกำรจ่ำยเงินเดือนและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินเดือน 
 การตรวจสอบขั้นตอนการท างานในระบบงานการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ซึ่งเป็น
ระบบงานของกรมบัญชีกลาง  ที่ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  ทั้งการท างาน
รายเดือน  และการท างานสิ้นปี  โดยมีระบบย่อยต่างๆ  ประกอบด้วย  ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบทะเบียน
ประวัติ  และระบบการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกให้ครบตามขั้นตอนที่ก าหนด 
การท างานรายเดือนต้องท าการบันทึกค าสั่ง/แก้ไข ค าสั่งในแต่ละเดือนเพ่ือให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันและให้
การจ่ายเงินเป็นปัจจุบันตามไปด้วย   

การตรวจสอบภายในจะดูว่ามีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละเรื่องอย่างไร เช่น ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ผู้มีอ านาจอนุมัติ มีการด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนด
หรือไม่ สรุปเงินเดือนให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเป็นไปตามระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของ
กรมบัญชีกลางว่ามีการบันทึกค าสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องจ านวนคนและยอดเงิน และ
มีหลักฐานเป็นใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนให้กับบุคลากร ทั้งนี้ต้องผ่านการลงนามจากผู้มีหน้าที่
จ่ายเงิน  

ตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำยเปรียบเทียบกับกำรน ำส่งเงินภำษี (แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) 
 การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเปรียบเทียบกับการน าส่งเงินภาษี (แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) ที่ส่วน
ราชการมีหน้าที่ต้องส่งให้กรมสรรพากรปีละครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป  การตรวจสอบเปรียบเทียบ
จะใช้วิธีการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของแต่ละบุคคลในแต่ละปีภาษี (ปีปฏิทิน) 
จากทะเบียนการจ่ายเงินเดือนของกรมธุรกิจพลังงานที่แสดงยอดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินประจ าต าแหน่ง
หรือเงินวิชาชีพหรือเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนของส่วนราชการของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ที่แสดงรายละเอียดการค านวณภาษีในแต่ละเดือนรวมถึงทะเบียนการจ่าย
เงินเดือนของพนักงานราชการเฉพาะรายที่มีเงินเดือนเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง  เปรียบเทียบกับ
จ านวนเงินในแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) เพ่ือให้เห็นว่าการด าเนินงาน
ของส่วนราชการ ในส่วนของการจัดท าการจ่ายเงินเดือน แสดงยอดรวมทั้งปีของแต่ละบุคคล มีข้อมูลตรงกันกับ
การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการน าส่งภาษีรายเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ  และยื่นแบบรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย(แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรก าหนด 

การก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าว  เป็นการก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในประเมินผลการควบคุมภายในและสุ่มตรวจสอบเฉพาะด้านการหักและน าส่งเงินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากวิธีการตรวจสอบปกติ ตามที่แผนการ
ตรวจสอบประจ าปี งบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติแล้ว โดยแผนการตรวจสอบจัดท าตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม โครงการ/แผนงาน ต่างๆ และผลการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการหักภาษีของส่วนราชการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนและเงิน ที่มี
ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ก าหนดแนวทางการควบคุมการบริหารงานบุคคลและกรมบัญชีกลางก าหนดแนวทางการ
บริหารการจ่ายเงินงบประมาณ งบบุคลากร การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
ตลอดจนมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาควบคุมขั้นตอนการขอเบิกเงินเดือน การค านวณเงินได้และ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน
คาดหมายว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่น่าจะมีความเสี่ยงใดที่จะส่งผลให้การหักภาษี ณ 
ที่จ่าย ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  
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บทที่ 3 
ทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับภำษีอำกร 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษีอำกร 
 

 ความหมายของภาษีอากร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่าภาษี 
คือ เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น  เช่น ภาษีเงินได้ 
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และ“อากร” คือ ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาล
เรียกเก็บ (ปัญจพร ทองเล็ก, 2550, หน้า 1)  

Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ  เป็นบิดาแห่งการวางหลักเกณฑ์ภาษีอากร กล่าวไว้ใน
หนังสือ The Wealth of Nation เมื่อปี ค.ศ. 1776 วางรากฐานของการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า Adam Smith’s Canons ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
          1. หลักความยุติธรรม คือ ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยยึดหลักว่าผู้ที่มีรายได้มากควรเสียภาษีมาก 
ผู้ที่มีรายได้น้อยควรเสียภาษีน้อยตามก าลังความสามารถในการช าระภาษี (Ability to Pay) ของแต่ละคน 
          2. หลักความแน่นอน คือ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บที่ก าหนดไว้ให้รัดกุมและแน่นอน เช่น ผู้เสีย
ภาษีจะต้อง ช าระภาษีเมื่อใด ที่ไหน หากผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยงหรือล่าช้า จะก าหนดบทลงโทษไว้ เป็นต้น 
         3. หลักความสะดวก คือ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีให้มากที่สุด เช่น ก าหนดระยะเวลาในการ
ช าระภาษีให้นานพอสมควร เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียภาษี และควรใช้วิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือมิให้ผู้เสีย
ภาษีเกิดความเบื่อหน่าย หรือให้ผ่อนช าระได้ในกรณีที่ต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
         4. หลักความประหยัดและมีประสิทธิภาพ คือ การค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะน้อยได้โดยพิจารณาทั้งผู้จัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษี  เช่น จัดเก็บในอัตราต่ าแต่เก็บได้มากและทั่วถึง  
ดีกว่าที่จะเก็บในอัตราสูงแต่เก็บได้น้อยเนื่องจากเก็บแต่เฉพาะคนที่มีรายได้มาก อีกประการหนึ่งก็คือการเรียก
เก็บภาษีในอัตราสูง อาจท าให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกเสียดายเงินและพยายามหลีกเลี่ยงภาษี 
 เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม (2546, หน้า 129 – 130) กล่าวว่าค านิยามของภาษีอากรแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ภาษีคือสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร และน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยมิได้
มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี 
 2. ภาษีคือเงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล ยกเว้นการกู้ยืมและการ
ขายสินค้าหรือบริการในราคาทุนของรัฐบาล 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษี 
 เกณฑ์หรือลักษณะของระบบภาษีที่ดี (Tax Criteria) หรือคุณสมบัติที่ต้องการเห็นในระบบภาษี หรือ
รายการภาษีที่จะช่วยให้ระบบภาษีและภาษีแต่ละชนิดเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ต้องถูกกระทบด้วยภาษีเหล่านั้น 
และเป็นลักษณะที่เอ้ือให้การจัดเก็บสามารถช่วยรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดเกณฑ์ภาษีดังกล่าว 
ประกอบด้วย 3 ประการคือ  
 1. ความเป็นธรรม (Equity) 
 2. ความเป็นกลาง (Neutrality) 
 3. ความเข้าใจง่าย (Simplicity) 
(ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, 2525, หน้า 139, อ้างอิงใน ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548, หน้า 43) 
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ประชาชนทุกคนควรมีส่วนสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ  ด้วยการเสียภาษีเงินได้ให้ใกล้เคียง
กับสัดส่วนความสามารถของแต่ละคนให้มากที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องให้
ประชาชนมีส่วนสนับสนุนรัฐตามรายได้ที่แต่ละคนได้รับ  เพ่ือให้รัฐน าเงินภาษีไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับคนในชาติ และให้ได้รับความมั่นคงปลอดภัยจากการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 กฎหมายภาษีในประเทศไทยเรียกว่า “ประมวลรัษฎากร” ก าหนดไว้เป็นมาตราต่าง ๆ ของแต่ละ
ประเภทภาษี  เพื่อให้บุคคลที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศ  ส าหรับภาษีที่เก็บจากบุคคลธรรมดา
เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กฎหมายก าหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องน าเงินที่ได้รับทั้งปี (ปีปฏิทิน) มาค านวณหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน คงเหลือเป็นเงินได้สุทธิแล้วค านวนเป็นภาษีตามอัตราและวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายเป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้ เป็นเงินที่ผู้จ่าย
หักออกจากรายได้ของเรา  เช่น ข้าราชการได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานที่ท างาน ก็จะถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
ทุกคราวที่มีการจ่ายเงินเดือน  เป็นประจ าทุกๆ เดือน ยกเว้นเมื่อมีรายได้  แต่ค านวณหักรายการลดหย่อนแล้ว 
ไม่มีภาษีเนื่องจากเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดให้เสียภาษี  ก็ไม่มีภาษีท่ีต้องถูก หัก ณ ที่จ่าย 

กฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ในบางกรณีท าหน้าที่ค านวณหักเงินซึ่งตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด แล้วน าเงินที่หักไว้แล้วนั้นส่งให้แก่รัฐบาล เงินที่ได้หักและน าส่ง
ดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ของผู้รับเงิน เมื่อถึงก าหนดช าระ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินได้ประจ าปีตามหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ของหน่วยงานที่ท าการหักเงิน ถ้ากรณีใดไม่มี
กฎหมายก าหนดให้หักภาษี  ผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษี 

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้รับเงินได้ที่จะไม่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ในคราวเดียวกันเป็นเงินจ านวนมาก เมื่อถึงก าหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี แต่ให้เสียภาษีเป็ น
คราวๆ ไปทีละน้อยตามจ านวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว เพ่ือให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ าเสมอเพ่ือลดการ
เลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และลดภาระหน้าที่ในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจัดเก็บ
ภาษีในภายหลัง 

ในการจ่ายเงินได้พึงประเมินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ
เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  ที่ผู้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐมีหน้าที่ต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง น าส่งกรมสรรพากรภายในเวลาที่ก าหนด 
และมาตรา 54 ก าหนดว่าหากผู้จ่ายเงินมิได้หักภาษีและน าเงินส่ง หรือหักและน าส่งเงินไม่ครบตามจ านวนที่
ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องร่วมรับผิดกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องช าระตามจ านวนเงินภาษีที่มิได้หักและน าส่ง
เงินหรือตามจ านวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี  

วัตถุประสงค์ของการหักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้แล้ว ยังช่วย
ท าให้รัฐมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ าเสมอ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีเงินได้ เป็นการป้องกัน ปราบปราม การหลบ
เลี่ยงภาษีในเบื้องต้นที่ก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องกระท าให้ถูกต้อง 
 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

แบบแจ้งรำยกำรเพื่อกำรหักลดหย่อน (แบบ ล.ย.01) หมายถึง รายละเอียดของรายการหักลดหย่อน
ต่างๆ ของผู้มีเงินได้ท่ีจะน ามาหักในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย  หมายถึง  จ านวนเงินที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหัก
ออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับทุกคราว หรือเป็นจ านวนเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายก าหนดและน าส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ และเป็น
เครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการค านวณภาษีท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจ าปี 
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ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ  หมายถึง แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ 
ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) ส าหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้ง
ฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว หมายถึง การหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวในอัตราร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่
เกิน 60,000.- บาท 
 ค่ำลดหย่อน หมายถึง ค่าลดหย่อนตนเอง คู่สมรส บุตร บิดามารดา กองทุน เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ย
เงินกู้  
 เงินได้สุทธิ หมายถึง เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) หักเงินที่ได้รับยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
และค่าลดหย่อน  
กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องเฉพำะกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
 4.1 ประมวลรัษฎากร 
 4.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
 4.3 ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2553 ข้อ 1 (ก) ให้ค านวณหักลดหย่อนได้ตามที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งไว้ใน
แบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน ไม่ว่าจะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม เว้นแต่ค่าลดหย่อน
เงินบริจาคให้ค านวณหักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น 

ประมวลรัษฎำกร 
มำตรำ 40 แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บุคลากรภาครัฐ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 

50 หรือมาตรา 53 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตามมาตรา 54 ก าหนดว่าหากผู้จ่ายเงินมิได้หักภาษีและน าเงินส่ง 
หรือหักและน าส่งเงินไม่ครบตามจ านวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องร่วมรับผิดกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้อง
ช าระตามจ านวนเงินภาษีท่ีมิได้หักและน าส่งเงินหรือตามจ านวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี 

(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส  เบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า  เงินที่
นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน 

(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม 
ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จาก
มูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มี
หน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า  หรือ
จากการรับท างานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือต าแหน่งงาน หรืองานที่รับท าให้นั้นจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราว 

มำตรำ 42 เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลูกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หรือต าแหน่งงาน หรือผู้รับท างานให้ ได้จ่าย

ไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะ ในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น 
(2) ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลก าหนดไว้ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่า

พาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(3) เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง เฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่ายทั้งหมดโดยจ าเป็นเพ่ือการ

เดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่
ข้อยกเว้นนี้มิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิม และในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิม
ภายในสามร้อยหกสิบห้าวัน นับแต่วันที่การจ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง 

(4) ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญากันโดยสุจริตก่อนใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ 
พุทธศักราช 2475 มีข้อก าหนดว่า นายจ้างจะช าระเงินบ าเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหน้า หรือเงิน
โบนัสให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเดียวเมื่อการงานที่จ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แม้เงินเต็มจ านวนนั้นจะได้ช าระภายหลังที่
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ใช้บทบัญญัติในส่วนนี้ก็ดี เงินบ าเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหน้า หรือเงินโบนัสส่วนที่เป็นค่าจ้าง
แรงงานอันได้ท าในเวลาก่อนใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช 2475 นั้น ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้ 

(5) เงินเพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ส าหรับ
ข้าราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

(6) เงินได้จากการขาย หรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์ หรือแสตมป์ไปรษณียากรของรัฐบาล 
(7) เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทาง

ราชการจ่ายให้ 
…ฯลฯ 

มำตรำ 47 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แล้ว เพ่ือเป็นการ
บรรเทาภาระภาษี ให้หักลดหย่อนได้อีกต่อไปนี้ 

(1) ลดหย่อนให้ส าหรับ 
(ก) ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท 
(ข) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 30,000 บาท 
(ค) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของ

สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย 
           (1) ที่เกิดก่อนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือ ที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมก่อน พ.ศ. 2522 คน
ละ 15,000 บาท 
           (2) ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คน
ละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกินสามคน 

ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรทั้งตาม (1) และ (2) การหักลดหย่อนส าหรับบุตร ให้น าบุตรตาม (1) 
ทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงน าบุตรตาม (2) มาหัก เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตาม (1) ที่มีชีวิตอยู่รวมเป็น
จ านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะน าบุตรตาม (2) มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรตาม (1) จ านวนไม่ถึงสามคนให้น าบุตร
ตาม (2) มาหักได้โดยเมื่อรวมกับบุตรตาม (1) แล้ว ต้องไม่เกินสามคน 
          การนับจ านวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามล าดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้ง
บุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย 
         การหักลดหย่อนส าหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีและยังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อนส าหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปี
ภาษีท่ีล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป โดยเงินได้พึงประเมินนั้นไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 42 

การหักลดหย่อนส าหรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่
ตลอดปีภาษีหรือไม ่และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว 

(ง) เบี้ยประกันภัยที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษีส าหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจ านวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้หัก
ลดหย่อนได้ด้วยส าหรับเบี้ยประกันที่จ่ายส าหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

(ฉ) บุตรของผู้มีเงินได้ซ่ึงมีสิทธิหักลดหย่อนตามเงื่อนไขใน (ค) และยังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนราษฎร์ ให้หักลดหย่อนเพ่ือการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท 

... 
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(7) เมื่อได้หักลดหย่อนตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แล้วเหลือเท่าใด ให้หักลดหย่อนได้อีก
ส าหรับเงินบริจาคดังต่อไปนี้ โดยให้หักได้เท่าจ านวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือนั้น 

(ก) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
(ข) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่

สถานพยาบาล และสถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ป. 96/2543  
ข้อ 1 การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้ง
เดียวเพราะเหตุออกจากงานให้ปฏิบัติดังนี้  

(1) ให้ค านวณหาจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี  โดยให้น าเงินได้พึง
ประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) ดังนี้  
             (ก) กรณีจา่ยค่าจ้างเป็นรายเดือนให้คูณด้วย 12  
        (ข) กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้งให้คูณด้วย 24  
         (ค) กรณีจ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ให้คูณด้วย 52  
การจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเข้าท างานระหว่างปี ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวในปีที่
เข้าท างานด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่ายจริงส าหรับปีนั้น เช่น เข้าท างานวันที่ 1 เมษายน และก าหนดจ่าย
ค่าจ้างเป็นรายเดือน จ านวนคราวที่จะต้องจ่ายส าหรับปีที่เข้าท างานจะเท่ากับ 9  
                 (2) ให้น าจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม (1) มาค านวณภาษีตาม
เกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ น ามาหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อน และค านวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดาเป็นเงินภาษีท้ังสิ้น  

การค านวณหักค่าลดหย่อน ให้ค านวณตามที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งไว้พร้อมกับแนบส าเนาหลักฐาน
แสดงสิทธิในค่าลดหย่อนตามแบบ ล.ย.01 (แบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน) ทั้งนี้ ให้ค านวณหักค่า
ลดหย่อนได้ตามที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่าจะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใด
ของปีก็ตาม เว้นแต่ค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้ค านวณหักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น 
  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้รับเงินได้  
ที่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในคราวเดียวกันเป็นเงินจ านวนมาก เมื่อถึงก าหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี แต่ให้เสีย
ภาษีเป็นคราวๆ ไปทีละน้อยตามจ านวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว ทั้งนี้เพ่ือให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติได้อย่างราบรื่น อันจะก่อให้เกิดสภาพคล่อง และลดภาวะการเงินตึงตัวในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และลดภาระหน้าที่  
ในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง 
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หนังสือตอบข้อหำรือ เฉพำะกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
ข้อหำรือภำษีอำกร เลขที่หนังสือ กค 0706/8986 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2550 

เรื่อง  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้มีเงินได้ครบเกษียณอายุงาน 
ข้อกฎหมำย มาตรา 40(1) (2) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
ข้อหำรือ การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ส าหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) 

(2) แห่งประมวลรัษฎากรผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินต้องค านวณหักตามวิธีการตามมาตรา 50(1) 
แห่งประมวลรัษฎากรโดยให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่ายเพ่ือให้
ได้จ านวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีซึ่งสหภาพแรงงานฯ เห็นว่า มาตรา 50(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากรไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้เกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและโดยความ
เป็นจริง การเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานในปีใดนั้น จะมีรายได้เพียง 9 เดือน เนื่องจากใช้
หลักเกณฑ์การเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานให้พ้นจากต าแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ดังนั้น
การค านวณเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีเสมอ ซึ่งต้องคูณด้วยจ านวนคราวที่
จะต้องจ่ายคือ 12 เสมอ จึงไม่ถูกต้อง สหภาพแรงงานฯ  จึงขอทราบว่า การค านวณเงินได้พึง
ประเมินให้เป็นไปตามความเป็นจริงในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
ส าหรับผู้เกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้หรือไม่หากไม่สามารถด าเนินการได้ขอ
ได้โปรดน าเสนอแก้กฎหมายต่อไป 

แนววินิจฉัย กรณีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรต้องค านวณหักตามวิธีการตามมาตรา 50(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากรโดยให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจ านวนคราวที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้
จ านวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีเสมอไม่ว่าผู้มีเงินได้จะเกษียณอายุระหว่างปีหรือไม่ก็ตาม 
กรณีหน่วยงานจ่ายเงินเดือนเป็นรายเดือน การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรับผู้
เกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานต้องคูณด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่ายคือ 12 เสมอเพ่ือให้ได้จ านวน
เงินเสมือนหนึ่งว่า ได้จ่ายทั้งปี โดยไม่ค านึงว่า ผู้เกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานจะท างานเต็มปี
หรือไม่ก็ตาม 
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บทที่ 4 
กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำยส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 

แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน/กำรวำงแผนปฏิบัติงำน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของกรมบัญชีกลาง  

เพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกประเด็น  ประกอบด้วย 
ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือให้การ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ก่อนที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2. ศึกษาประมวลรัษฎากรและกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการน ามาค านวณภาษี ณ ที่จ่าย ในปีภาษีและค านวณเป็นภาษีของ
แต่ละเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

3. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจน ในแต่ละประเด็น
การตรวจสอบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง  เสนอผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ   

4. การท าหนังสือขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจจากหน่วยรับตรวจ มาตาม
ประเด็นที่ก าหนดไว้ และจัดเก็บประเด็นข้อตรวจพบทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยในกระดาษท าการ 

5. ประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ น าข้อตรวจพบในแต่ละประเด็นจากกระดาษท าการให้หน่วยรับ
ตรวจชี้แจงสาเหตุ บันทึกสรุปผลการตรวจสอบและลงลายชื่อร่วมกันทั้งผู้รับตรวจและผู้ตรวจสอบภายใน 

6. รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.ตสน. เพ่ือเสนอ อธิบดีเห็นชอบ/พิจารณาต่อไป 

ขั้นตอนกำรวำงแผนปฏิบัติงำน 
1. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ดังนี้ 
     1.1 ก าหนดชื่อเรื่องท่ีตรวจสอบ ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 
    1.2 ระบุชื่อหน่วยรับตรวจ เป็นชื่อของส านักที่รับผิดชอบในเรื่องของการจ่ายเงินเดือน การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากร 
     1.3 ก าหนดประเภทการตรวจสอบ ในกิจกรรมการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในก าหนดเป็นการตรวจสอบตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและถือเป็นการส่วนหนึ่งของการ
ตรวจสอบสารสนเทศด้วย เพราะผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าตรวจสอบระบบจ่ายตรงเงินเดือนในส่วนของการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากร 
     1.4 ระบุระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องค านึงถึงความยากง่ายของกิจกรรมที่จะตรวจสอบและมอบหมาย
บุคลากรให้เหมาะสม 
     1.5 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้
ครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ด าเนินการตรวจสอบ แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะก าหนด
ประเด็นการตรวจสอบเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน หากเห็นว่าจ าเป็นต้องตรวจสอบเพ่ิมเติม 
     1.6 ระบุวัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ เป็นการระบุวัตถุประสงค์ที่ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบในกิจกรรมนี้ โดยอ้างอิงจากแต่ละประเด็นที่จะตรวจสอบ 
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     1.7 ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ เป็นการก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของเอกสาร ระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการหรือแม้กระท่ังการสอบถามผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
     1.8 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ เป็นการระบุผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนี้ 
ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบหลัก ผู้ตรวจสอบสนับสนุน และผู้สอบทาน 
     1.9 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบย่อย/
วัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ เป็นการระบุวิธีการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบจะ
ด าเนินการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน 
     1.10 ระบุปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้
มากที่สุด เป็นการกล่าวถึงปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในท างานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
หรือไม่อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การป้องกันการท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2. เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ ผอ.ตสน. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการตรวจสอบ เป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง เพราะแผนการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องยึดถือปฏิบัติในการด าเนินการ
ตรวจสอบ ดังนั้น ผอ.ตสน. ก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเห็นชอบแผนปฏิบัติงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
แผนการปฏิบัติงานก็ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เมื่อผู้ตรวจสอบภายในน าไปใช้แล้วอาจจะ
เกิดปัญหาและอุปสรรค ก็สามารถเสนอขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อท า
ให้การด าเนินงานตรวจสอบหยุดชะงักลง 

แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแนวทางการตรวจสอบของ
กรมบัญชีกลาง 

ศึกษาประมวลรัษฎากร 

เร่ิม 

ประชุมปิดตรวจ  
เพื่อแจ้งข้อตรวจพบ 

วางแผนการปฏิบตัิงาน 
เสนอ ผอ.ตสน. พิจารณาอนุมัต ิ

 

ตรวจสอบเอกสารและเก็บข้อมูลใน
กระดาษท าการ 

 

ขอเอกสารหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ 

 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอ 
ผอ.ตสน. เพื่อเสนอ อธิบด ี
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แผนผังขั้นตอนกำรวำงแผนปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิควิธีกำรตรวจสอบ 
 การก าหนดวิธีการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะระบุเทคนิคการตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยก าหนด
เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบ ซึ่งในกิจกรรมการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เทคนิค
วิธีการตรวจสอบดังนี้ 

1. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วนที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งใน
กิจกรรมนี้กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้ตรวจสอบบุคลากรที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000.- บาทข้ึนไป  

2. ใช้วิธีการสอบทาน เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เอกสาร หลักฐาน โดยการหาหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ 

3. การค านวณ เป็นการทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน ซึ่งในกิจกรรมการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะค านวณจ านวนเงินภาษีที่ส่วนราชการหักไว้จาก
บุคลากรผู้มีเงินได้ท่ีถึงเกณฑ์ต้องจ่ายภาษี 

4. การสอบถาม เป็นการสอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

5. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
เบื้องต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้ต้องหาเอกสารอ่ืนๆ ยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตรวจสอบภายในจะ
พิจารณาถึงความรู้และความเกี่ยวข้องในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับเรื่องที่จะสัมภาษณ์ก่อนด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ศึกษาแนวทางการ
ตรวจสอบและ

วางแผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดชื่อกิจกรรมที่
ตรวจสอบ 

ระบุปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

 

ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบและผู้รับผิดชอบ 

 

ก าหนดระยะเวลาที่ตรวจและ
ขอบเขตการตรวจสอบ 

 

ก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบและวัตถุประสงค์ 

 

เสนอ ผอ.ตสน. พิจารณา
เห็นชอบ 
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กำรรวบรวมข้อมูลกำรตรวจสอบ/กระดำษท ำกำร 
 กำรรวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะส าคัญดังนี้  
 1. ความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ ต้องเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่แสดงเนื้อหาตามที่ต้องการ
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ  
 2. ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ ต้องเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่มี
สาระส าคัญและตรงประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการสรุปผลการการตรวจสอบ 
 3. ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ ต้องมีข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงในปริมาณหรือ
จ านวนที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อ้างอิงให้มั่นใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งทุกคนสามารถสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน เช่น การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องหักตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ควรเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ช่วยในการควบคุมและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ ข้อมูลต้องมีความ
ทันเวลาในการใช้ประโยชน์และความมีสาระส าคัญในการสรุปความคิดเห็น 
 กำรวิเครำะห์และประเมินผล เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะน าข้อมูลที่
รวบรวมได้ดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผลว่า ผลของการด าเนินการกิจกรรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร มีความแตกต่างกับเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหน โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน หากผลการด าเนินการแตกต่างจากแผนหรือ
เกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรบ้าง และมี
สาเหตุมาจากอะไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
 สรุปข้อมูลในกระดำษท ำกำร เป็นการค านวณจ านวนเงินได้ของบุคลากรที่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย ในแต่ละเดือนซึ่งการค านวณจะยึดตามค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543 ข้อ 1 การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ค านวณหาจ านวนเงินได้พึงประเมิน
เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี โดยให้น าเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่ายต่อปี 
(เงินเดือน*12 เดือน) ถือเป็นเงินได้ต่อปีที่ค านวณในเดือนนั้นๆ และหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่สามารถ
หักได้ตามที่กฎหมายก าหนด น าผลลัพธ์คือเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีตามที่กรมสรรพากรก าหนดแล้วหาร
ด้วย 12 เดือน จะได้ผลลัพธ์ เป็นจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ส่วนราชการต้องหักไว้ ในเดือนนั้น  
โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับปีภาษี 2557 เมื่อได้ยอดเงินได้สุทธิแล้ว น าไปค านวณภาษีตามอัตรา
ดังนี้  

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่ 
เงินได้สุทธิสูงสุด 
ของแต่ละขั้น 

อัตรำ
ภำษี 

ภำษีในแต่ละ
ขึ้นเงินได้ 

ภำษีสะสม
สูงสุดของข้ัน 

0 - 150,000 150,000 5 ยกเว้น* 0* 
150,001 - 300,000 150,000 5 7,500 7,500 
300,001 - 500,000 200,000 10 20,000 27,500 
500,001 - 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

750,001 - 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 
1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 
2,000,001 - 4,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000 

4,000,000 ขึ้นไป - 35 - - 
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บทที่ 5 
กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรค ำนวณ 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Excel) มาใช้ประกอบการค านวณ
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่หน่วยงานหักไว้เพ่ือน าเงินส่งกรมสรรพากร ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างมากในการใช้ประกอบการตรวจสอบ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้องเก็บ
รวบรวมตัวเลขเป็นจ านวนมาก หากใช้วิธีการค านวณด้วยมือแล้วอาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้และใช้เวลานาน 
แต่การน าโปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Excel) มาใช้มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการค านวณหาเงินได้สุทธิ การค านวณหายอดภาษี
เงินได้ของแต่ละบุคคล โดยการสร้างเงื่อนไขค าสั่งงานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากที่สุด  

 โปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมอัจฉริยะตัวหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมสามัญประจ า
เครื่องที่จะขาดเสียไม่ได้ ด้วยความสามารถในการท างานที่เก่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การจัดการ
กับข้อมูล และส่วนส าคัญท่ีสุดคือการสร้างสูตรค านวณ ที่ Excel จะท าได้ตั้งแต่การค านวณพ้ืนฐานไปจนถึงการ
สร้างสูตรค านวณที่ซับซ้อนด้วยรูปแบบการค านวณแบบง่ายๆ และการใส่ฟังก์ชั่นค านวณส าเร็จรูปที่โปรแกรม
เตรียมไว้ให้มากมาย เรียกได้ว่าครอบคลุมการท างานทุกระดับ ทั้งด้านบัญชี สถิติ และด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ตามใจผู้ใช้งานที่จะประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 ด้วยเหตุนี้ผู้ตรวจสอบภายใน จึงน าโปรแกรมการใช้งานที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด ต่อการตรวจสอบในกิจกรรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเป็นการประหยัดเวลา
ในการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในไม่ต้องค านวณตัวเลขของจ านวนเงินภาษีให้ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่เก็บ
ตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของแต่ละบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี (จ านวนที่สุ่มตรวจสอบ 
ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 30,000.- บาทขึ้นไป) ตามที่กรมสรรพากรก าหนดมาประมวลผลและน าผลลัพธ์ที่ได้เปรียบ
เทียบกับการปฏิบัติงานหักภาษี ณ ที่จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือวิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุด 
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กำรออกแบบค ำสั่งงำนกำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 การเขียนค าสั่งงานในโปรแกรม excel ผู้ตรวจสอบภายในจะยึดตามข้อกฎหมายเป็นหลักและน ามา
วิเคราะห์แปลงค่าเป็นสูตรในการค านวณจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งการเขียนค าสั่งงานในการค านวณภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ต้องยึดเกณฑ์ฐานภาษีในแต่ละปีที่กรมสรรพากรก าหนดเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีบุคคลธรรมดา 
ที่ส่วนราชการต้องหักไว้จากบุคคลที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี คือเป็นการสุ่มตรวจสอบบุคลากรที่มีเงินได้
ตั้งแต่ 30,000.- บาทขึ้นไป โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เริ่มท าการตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของปีภาษี 
2557 (1 ปีภาษีจะประกอบด้วย 12 เดือนตามปีปฏิทิน คือ มกราคม – ธันวาคม) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การค านวณหาจ านวนเงินได้เพ่ือเสียภาษี ผู้ตรวจสอบภายในจะค านวณหาจ านวนเงินได้ของ
บุคลากรแต่ละคนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม โดยเริ่มดูจ านวนเงินได้ที่ส่วนราชการจ่ายให้ว่าถูกต้องตามค าสั่ง
แต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือไม่ (เงินได้เพ่ือเสียภาษีจะประกอบด้วย เงินเดือน เงินเดือนตกเบิก เงินเพ่ิมอ่ืนๆ) หาก
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องจะน าจ านวนเงินได้ที่ส่วนราชการจ่ายให้ในเดือนมกราคมมาค านวณเสมือนจ่ายทั้งปี 
คือ เงินได้ในเดือนมกราคม คูณ 12 เดือน แสดงเป็นยอดเงินได้ทั้งปี และในเดือนอ่ืนๆ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
เดือนมกราคม เป็นต้น (ตัวอย่างการค านวณ ระบุไว้ในบทที่ 6) 
 2. การค านวณหาจ านวนเงินได้สุทธิ มีสูตรการค านวณคือ น าเงินได้ทั้งปีหักด้วย เงินที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าลดหย่อน  
 3. การคิดจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ส่วนราชการต้องหักและน าส่ง โดยการน าเงินได้สุทธิหลังจาก
หักเงินที่ได้รับยกเว้น ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วคูณด้วยอัตราภาษีที่กรมสรรพากรก าหนดของเงินได้ในแต่
ละช่วง ซึ่ง เงินที่ได้รับยกเว้น ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน มีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นค่าใช้จ่าย 40% ของเงินได้เพ่ือเสียภาษี แต่ไม่เกิน 60,000.- บาท 
- เงินที่ได้รับยกเว้น และค่าลดหย่อน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  

กรณีท่ัวไป ได้แก่ ผู้มีเงินได้ 30,000.- บาท คู่สมรส 30,000.- บาท บุตรที่ศึกษาในประเทศคน
ละ 17,000.- บาท บุตรที่ไม่ศึกษาหรือศึกษาต่างประเทศคนละ 15,000.- (หักได้ไม่เกิน 3 คน) ค่าอุปการะเลี้ยง
ดูบิดา/มารดาของผู้มีเงินได้หรือของคู่สมรส คนละ 30,000.- บาท กรณีเป็นคนพิการหักเพ่ิมได้อีกคนละ 
30,000.- บาท  

กรณีท่ีมีการออม/การลงทุนตามท่ีรัฐส่งเสริม ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้หักลดหย่อน
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท และของคู่สมรส ไม่เกิน 10,000.- บาท เบี้ยประกันสุขภาพบิดา
มารดาของผู้มีเงินได้และของคู่สมรสไม่เกิน 15,000.- บาท เงินสะสมกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพ่ือการส ารองเลี้ยงชีพ (RMF) หัก
ลดหย่อนได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 15% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000.- บาท ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000.- บาท ลดหย่อนส าหรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือการมีที่อยู่อาศัยไม่เกิน 100,000.- บาท ลดหย่อนเงินบริจาคไม่เกิน 10% ของเงินได้หลัก
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

วิธีกำรตรวจสอบในแต่ละประเด็นตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
1. วิธีกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของระบบเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำตอบแทน และเงิน

อ่ืนที่จ่ำยควบกับเงินเดือน   
เริ่มตั้งแต่การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบถึงขั้นตอนของระบบงานจ่ายตรง และเปรียบเทียบกับ

ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลางที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยดูว่าส่วนราชการได้มี
การด าเนินการเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายการเจ้าหน้าที่ท า
หนา้ที่บันทึกค าสั่งลงในระบบหรือไม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังสอบทานค าสั่งเพ่ือการจ่ายเงินเดือนหรือไม่ และสุ่ม
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ดูหลักฐานใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนให้กับบุคลากรทุกคน ทั้งนี้ดูว่าเอกสารดังกล่าวผ่านการลงนาม
จากผู้มีหน้าที่จ่ายเงินหรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนระบบการจ่ายเงินเดือน
ของกรมบัญชีกลาง (ภาคผนวก) 

2. วิธีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินให้บุคลำกรที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 30,000.- บำทขึ้นไป   
เริ่มต้นจากการตรวจสอบการออกค าสั่ง แต่งตั้ง ระยะเวลาที่ค าสั่งมีผลบังคับใช้ สามารถเก็บข้อมูลของ

ค าสั่งต่างๆ ตามรูปแบบ (กระดาษท าการ 1)  โดยสอบทานว่าจ านวนเงินที่บุคลากรได้รับการเลื่อนมีจ านวนที่
ถูกต้องตรงกับจ านวนที่ออกค าสั่งหรือไม่ รวมทั้งสอบทานว่าจ านวนการจ่ายเงินตกเบิกครบถ้วนถูกต้องตาม
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายหรือไม่ และเก็บรายละเอียดเงินได้พึงประเมินของแต่ละบุคคลที่ถึงเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
ซ่ึงเงินได้พึงประเมินของแต่ละบุคคลจะประกอบด้วย เงินเดือน ตกเบิก เงินประจ าต าแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ 
โดยเก็บเป็นรายเดือนและรวมเป็นปีภาษี และจัดท ากระดาษท าการตามแบบที่ก าหนดขึ้น  ซึ่งประเด็นนี้
สามารถจัดท ากระดาษท าการในโปรแกรม excel ได้ 13 sheet ประกอบด้วย เงินได้ในเดือนมกราคม – 
ธันวาคม ของปีภาษีที่ตรวจสอบจ านวน 12 sheet (กระดาษท าการ 2) และเงินได้รวมในปีภาษีที่ตรวจสอบ
จ านวน 12 เดือน จ านวน 1 sheet (กระดาษท าการ 3) 

3. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำยและแบบแจ้งรำยกำรเพื่อกำร
หักลดหย่อนข้ำรำชกำร   

เริ่มตั้งแต่การน าข้อมูลเงินได้พึงประเมินที่จัดเก็บไว้ในกระดาษท าการ 1 มาจัดท าเพ่ิมอีกหนึ่งไฟล์ ซึ่ง
ในไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมข้ึนมาคือ น าเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละเดือนคูณด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่าย
คือ 12 เดือน ของแต่ละบุคคลที่ถึงเกณฑ์ต้องตรวจสอบ และหักด้วยเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่า
ลดหย่อนต่างๆ ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 

1) เงินสะสม กบข. จะน ายอด สะสม กบข. ที่จ่ายในเดือนที่ค านวณคูณด้วยจ านวนคราวที่
จะต้องจ่ายคือ 12 เดือน  

2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มีเงินได้จ านวน 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ของเงินได้พึงประเมิน 
3) ค่าลดหย่อน รายการหักลดหย่อนตามแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อนข้าราชการ ซึ่ง

จะประกอบด้วย ผู้มีเงินได้ 30,000.- บาท คู่สมรส 30,000.- บาท บุตร 15,000.- บาท ถ้าเป็นบุตรศึกษาซึ่งอยู่
ในหลักเกณฑ์หักเพ่ิมอีก 2,000.- บาท เบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000.- บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 100,000.- 
บาท เงินที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม (กรณีพนักงานราชการ) ตามที่จ่ายจริง หน่วยลงทุนกองทุน ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท 

ในประเด็นนี้จะสามารถจัดท ากระดาษท าการในโปรแกรม excel ได้จ านวน 13 sheet ประกอบด้วย 
การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือนมกราคม – ธันวาคมของปีภาษีที่ตรวจสอบจ านวน 12 sheet และการ
ค านวณภาษีรวมทั้งปีจ านวน 1 sheet 

4. วิธีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินเดือนกับกำรน ำส่งภำษีให้กรมสรรพำกร   
 เป็นการสอบทานการน าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หน่วยงานหักไว้จากผู้มีเงินได้ จากหลักฐานยอดภาษี  
กับ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) และ แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ (ใบแนบ) ที่
น าส่งกรมสรรพากร 
กำรสรุปข้อตรวจพบในกระดำษท ำกำร 
 เมื่อผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะน าข้อตรวจพบที่ได้บันทึกลง
ในกระดาษท าการโดยแยกตามประเด็นการตรวจสอบที่วางไว้ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้จะต้องผ่านการสอบทานจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีรูปแบบดังนี้ 
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ตัวอย่ำงรูปแบบกระดำษท ำกำร        
กระดาษท าการ 1 

การเก็บข้อมูลค าสั่งแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน 

 

 ค าอธิบาย : (1) ล าดับ คือ ล าดับของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (2) ชื่อ – สกุล คือชื่อ-สกุลของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (3) ค าสั่งแต่งตั้ง คือ ค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 
โอน ย้าย ลาออก 
  (4) เงินเดือน คือ จ านวนเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน 
  (5 )  เ งิน เ พ่ิม  คือ  เ งินประจ าต าแหน่ งผู้ บริหารระดับสู ง -ระดับกลาง  (ง .บ .ส .ก . )  
เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบฯ ข้อ 5 (ต.ข.ท.ปจต.) 
เงินตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง (ต.ร.ปจต.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว. หรือ
เทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 6 (ต.ข.8-8ว.) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ตาม ว.319 (ต.พ.ข.ว319)  
เป็นต้น 
  (6) เงินที่ได้เลื่อน คือจ านวนเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มในรอบการประเมินหรือเลื่อนย้ายต าแหน่ง 
  (7) เริ่มมีผล คือวันที่ค าสั่งฯ มีผลบังคับใช้ 
  (8) เงินเดือนใหม่ เป็นเงินเดือนก่อนเลื่อนบวกกับเงินที่ได้เลื่อน 
  (9) อธิบาย เป็นค าอธิบายรายการเพ่ือให้ทราบรายละเอียดของค าสั่ง 
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กระดาษท าการ 2 
การเก็บข้อมูลเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนเป็นรายเดือนในปีภาษีท่ีตรวจสอบ 

 

ค าอธิบาย : (1) ล าดับ คือ ล าดับของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (2) ชื่อ – สกุล คือชื่อ-สกุลของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (3) รหัสบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ 
  (4) เงินเดือน คือเงินเดือนในเดือนท่ีน ามาค านวณ 
  (5) ตกเบิก คือเงินเดือนตกเบิกของเดือนที่ผ่านมา 
  (6 )  เ งิน เ พ่ิม  คือ  เ งินประจ าต าแหน่ งผู้ บริหารระดับสู ง -ระดับกลาง  (ง .บ .ส .ก . )  
เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบฯ ข้อ 5 (ต.ข.ท.ปจต.) 
เงินตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง (ต.ร.ปจต.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว. หรือ
เทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 6 (ต.ข.8-8ว.) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ตาม ว.319 (ต.พ.ข.ว319)  
เป็นต้น 
  (7) รวมเงินได้ คือเป็นการรวมเงินได้ในเดือนที่ตรวจสอบทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน  
ตกเบิก และเงินเพ่ิม ซึ่งจะใส่สูตรการค านวณในเซลล์ G6 ดังนี้ =SUM (D6:F6) และในเซลล์อ่ืนก็คัดลอกสูตร
จนครบทุกจ านวน 
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กระดาษท าการ  3 
การเก็บข้อมูลเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนเป็นรายปี 

 

ค าอธิบาย : (1) ที่ คือ ล าดับของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (2) ชื่อ – สกุล คือชื่อ-สกุลของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (3) เงินได้พึงประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคมของปีภาษีท่ีตรวจสอบ 
  (4) เงินได้รวม คือยอดรวมของเงินเดือนเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีภาษีที่ตรวจสอบ ซึ่งจะ
ใส่สูตรการค านวณในเซลล์ P3 ดังนี้ =SUM (D3:O3) และในเซลล์อ่ืนก็คัดลอกสูตรจนครบทุกจ านวน 
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กระดาษท าการ 4 
การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน 

 
ค าอธิบาย : (1) ล าดับ คือ ล าดับของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (2) ชื่อ-สกุล คือ ชื่อ – นามสกุล ของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (3) รหัสบัตรประชาชน คือ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (4) เงินได้/เดือน คือเงินได้รวมของผู้มีเงินได้ทั้งหมดต่อเดือนที่ค านวณมาจากกระดาษท าการ 1 
  (5) เงินได้/ปี คือ การน าเงินได/้เดือนมาคูณเทียบเท่า 12 เดือน 
  (6) กบข./เดือน คือ จ านวนเงิน กบข. ที่หักจากเงินได้ในแต่ละเดือน 
  (7) หัก กบข./ปี คือ การน า กบข./เดือน มาคูณเทียบเท่า 12 เดือน 
  (8) หัก คชจ.ส่วนตัว คือ การหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มีเงินได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000.- บาท 
  (9) หักรายการลดหย่อน คือการหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000.-บาท คู่สมรส 30,000.-บาท 
บุตร 15,000.-บาท บวกศึกษา 2,000.-บาท เบี้ยประกันชีวิต 100,000.-บาท 
  (10) เงินได้สุทธิ คือ เงินได้/ปี หักด้วย กบข/ปี คชจ.ส่วนตัว และรายการหักลดหย่อน 
ค านวณโดยใช้สูตร =E6-G6-H6-I6-J6-K6-L6-M6-N6 
  (11) ภาษีเงินได้ที่หักไว้ คือ จ านวนเงินภาษีท่ีส่วนราชการหักจากผู้มีเงินได้ในแต่ละเดือน 
  (12) ภาษีเงินได้/ปี คือ การน าเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีที่กรมสรรพากรก าหนดในปีภาษี
นั้ นๆ  ค านวณโดยใช้สู ต ร  = IF(O6<=150000 ,0 ,IF(O6<=300000 ,(O6 -150000 )*0 .05 ,IF(O6<=
500000,(7500+(O6-300000)*0.1),IF(O6<=750000,(27500+(O6-500000)*0.15),IF(O6<=1000000, 
(65000+(O6-750000)*0.2),IF(O6<=2000000,(115000+(O6-1000000)*0.25),IF(O6<=4000000, 
(365000+(O6-2000000)*0.3),(965000+(O6-4000000))*0.35))))))) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 12 14 
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  (13) ภาษีเงินได้ที่ถูกต้อง คือ จ านวนเงินภาษีที่ผู้ตรวจสอบค านวณจากการใช้สูตรแล้วหาร
ด้วย 12 เดือนจะได้ผลลัพธ์เป็นจ านวนภาษีในเดือนนั้น 
  (14) ตรวจสอบภาษี คือ เป็นการตรวจสอบระหว่างภาษีเงินได้ที่หักไว้กับภาษีเงินได้ที่ถูกต้อง
ว่ายอดตรงกันหรือไม่ 

กระดาษท าการ 5 
การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งปี 

 

ค าอธิบาย : (1) ล าดับ คือ ล าดับของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (2) ชื่อ-สกุล คือ ชื่อ – นามสกุล ของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (3) รหัสบัตรประชาชน คือ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ท่ีน ามาตรวจสอบ 
  (4) เงินได้ คือ การน าเงินได้ตลอดปีภาษีของผู้มีเงินได้มาค านวณ 
  (5) สะสม กบข. คือ การน าเงิน สะสม กบข.ทั้งปีมาค านวณหัก 
  (6) รายการลดหย่อนส่วนตัว คือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000.- บาท บวกกับค่าลดหย่อน 30,000.- 
บาท คู่สมรส 30,000.-บาท บุตร 15,000.-บาท บวกศึกษา 2,000.-บาท เบี้ยประกันชีวิต 100,000.-บาท 
ดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000.-บาท และเงินอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
  (7) เงินได้สุทธิ คือเงินได้หัก สะสม กบข. ส่วนตัวและรายการหักลดหย่อน (สูตรการค านวณ 
=D6-Q6-R6-S6-V6-W6) 
  (8) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้ คือจ านวนเงินภาษีแต่ละเดือนของปีภาษีที่ตรวจสอบจ านวน 12 
เดือนเริ่มตั่งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ซึ่งจะใช้ค าสั่งการเชื่อมโยง (link) จากเดือนต่างๆ ที่ค านวณ เช่นถ้า

1 2 3 4 5 8 7 6 
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ต้องการจ านวนภาษี ณ ที่จ่ายที่หักไว้ของเดือนมกราคม ก็จะคัดลอก (copy) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้ของ
เดือนมกราคมในเซลล์ ดังนี้ 

 

  (9) เงินได้สุทธิ คือ เงินได/้ปี หักด้วย กบข/ปี คชจ.ส่วนตัว และรายการหักลดหย่อน 

สรุปข้อตรวจพบเพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจ 
 การสรุปข้อตรวจพบเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประชุม
หารือระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกรม ข้อตรวจพบที่ผู้ตรวจสอบภายในสรุปไว้ ทั้งนี้หากมีประเด็นปัญหาที่มี
สาระส าคัญ เช่น การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่น ามาซึ่งข้อตรวจพบในแต่ละประเด็น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยรับ
ตรวจหาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมายืนยันเพื่อหักล้างข้อตรวจพบดังกล่าว เพ่ือพิจารณาถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อตรวจพบที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นต้องผ่านการสอบทานจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ก่อนการน าเข้าประชุมหารือระหว่างผู้
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ และเม่ือการประชุมหารือเสร็จสิ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะบันทึกรายงานการประชุม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่บันทึก ก็ขึ้นอยู่กับข้อตรวจพบนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถูกพาดพิง 
เกี่ยวข้องหรือไม่ และรอค าชี้แจงข้อตรวจพบหรือหลักฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหน่วยรับตรวจ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป โดยการสรุปข้อตรวจพบ
ดังกล่าวมีรูปแบบดังนี้ 
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ค าอธิบาย : (1) ที่ คือ ล าดับของข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ 
  (2) ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ คือ ผลการตรวจสอบที่มีข้อทักท้วงจากผู้ตรวจสอบภายในต่อ
หน่วยรับตรวจ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด าเนินการไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดต่างๆ 
  (3) ค าชี้แจง/แนวทางการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการ 
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บทที่ 6 
กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ 

ข้อตรวจพบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะน าข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลได้มาสรุปว่า จากการตรวจสอบได้ข้อเท็จจริง
หรือข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งในกิจกรรมการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
ผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปเป็นประเด็นข้อตรวจพบจ านวน 4 ประเด็นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดได้แก่ 
 1. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน ขอยกตัวอย่างจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาดังนี้ 
 จากการตรวจสอบที่ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า ระบบการจ่ายเงินเดือนของ ธพ. จะมีส่วนงานที่
รับผิดชอบคือ ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารคลังและพัสดุ ฝ่ายการคลัง และผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ส่วนบริหารงานบุคคลฝ่ายการเจ้าหน้าที่บันทึกค าสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ส่วน
บริหารคลังและพัสดุ ฝ่ายการคลังตรวจสอบความถูกต้องจ านวนคนและยอดเงิน ท ารายงานสรุปเงินเดือนให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติ เป็นไปตามระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง จะอยู่ในรูปของ
เอกสารทะเบียนการจ่ายเงินเดือนหรือรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) กรมธุรกิจ
พลังงาน (เบิกจ่ายรายเดือน) ประจ าเดือน ในระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย เลข
ประจ าตัวประชาชน บัญชีธนาคารเลขที่ ชื่อ-นามสกุลผู้รับเงินเดือน จ านวนเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินหัก และ
จ านวนเงินรับสุทธิ ซึ่งจะด าเนินการเป็นรายเดือน และมีหลักฐานเป็นใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน
ให้กับบุคลากรทุกคน ทั้งนี้จะผ่านการลงนามจากผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน และโอนเงินเดือนเข้าบัญชีของบุคลากรเป็น
รายบุคคล 
 2. ตรวจสอบรายได้ของบุคลากรที่ได้รับเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ตัวอย่างจากผลการ
ตรวจสอบที่ผ่านมาดังนี้ 

ธพ. มีบุคลากรจ านวนหลายรายที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสุ่มคัดเลือก
ข้าราชการ จ านวน 84 ราย พนักงานราชการจ านวน 1 ราย ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท
ขึ้นไป โดยการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินตามรายละเอียดทะเบียนเงินเดือน ประจ าเดือนในปี พ.ศ. 2557 
พบว่าส่วนราชการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคลากรทุกเดือนตามจ านวนเงินเดือนของแต่ละคนที่อนุมัติให้จ่าย การ
อนุมัติการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ ส่วนงานที่รับผิดชอบจะด าเนินการโดยน าข้อมูลค าสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือ
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนมาประกอบการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีตามรายละเอียดทะเบียนเงินเดือน ซึ่งระบุ
จ านวนเงินที่จ่ายทั้งหมด ซึ่งสรุปได้ว่า ธพ. ได้จ่ายช าระเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่าย
ควบกับเงนิเดือนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลแต่ละคนจริง 

3. ตรวจสอบความถูกต้องในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน
ข้าราชการ จากผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2558 มีข้อตรวจพบ เช่น  

- ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางมีการค านวณหักภาษี ณ ที่จ่ายบางรายไม่เป็นไป
ตามประมวลรัษฎากรและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเงินเดือนไม่มีการหักภาษีจ านวน 1 รายที่มี
เงินเดือน 58,067.89 บาท ตามวิธีการมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ให้คูณเงินได้พึงประเมินเสมือน
หนึ่งจ่ายทั้งปี แม้ว่าผู้มีเงินได้จะเกษียณอายุระหว่างปี (ข้อหารือภาษีอากร เลขที่หนังสือ กค 0706/8986 ลง
วันที่ 5 กันยายน 2550)  

- ระบบค านวณค่าซื้อหน่วยลงทุนต่ ากว่าที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้ในแบบแจ้งรายการเพ่ือการหัก
ลดหย่อน กฎหมายก าหนดให้หักค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้  

- ระบบน าเงินบริจาคมาค านวณหักภาษี ไม่เป็นไปตามค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543 ข้อ 
1 (2) ให้ค านวณหักลดหย่อนได้ตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้ในแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน ไม่ว่าจะจ่ายค่า
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ลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม เว้นแต่ค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้ค านวณหักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริง
เท่านั้น 

- แบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อนข้าราชการบางรายน ามาค านวณภาษีไม่ตรงตาม
วิธีการที่กฎหมายก าหนด เช่น คู่สมรสมีเงินได้แต่น ามาหักลดหย่อน บุตรจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วหรือมีอายุ
เกิน 25 ปี มาหักลดหย่อน เป็นต้น 
 4. ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนกับ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนและน าส่ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ในปีภาษี 2557 ธพ. มีการน าส่งภาษี (ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) ตามจ านวนเงินภาษีที่
หักไว้จากบุคลากรภายในระยะเวลาที่ก าหนด (28 กุมภาพันธ์ 2558) 

 การสรุปข้อตรวจพบในแต่ละประเด็น ผู้ตรวจสอบภายในจะแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ ดังนี้  
 1. หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น เป็นเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจสอบที่รวบรวมจากเอกสารหลักฐานของหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์การตรวจสอบจะเป็นสิ่งที่
หน่วยรับตรวจยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว 
 2. ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ค้นพบในการตรวจสอบกิจกรรมการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ และผ่านการประเมินผล วิเคราะห์ ตรวจสอบแล้วว่าผลการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนอย่างชัดเจน 
 3. ผลกระทบ เป็นความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับเนื่องจากสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่
ควรจะเป็น ซึ่งจะระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่าเกิดจากการด าเนินงานนั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม  
 4. สาเหตุ เป็นเหตุผลความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ให้แน่ชัด
ว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้างและมีความส าคัญหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบในหลายๆ กิจกรรมสาเหตุที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่มัก
เกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมีระบบการควบคุมภายในแต่ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ  

เป็นการเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐาน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะต้องสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องค านึ งว่าหน่วยรับตรวจ
สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ 

ในปีงบประมาณ 2558 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะให้ สบก. ควรท าหนังสือซ้อมความเข้าใจ
ในช่วงเดือนธันวาคม ให้บุคลากรในหน่วยงานกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อนที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน และด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบให้กับกรมบัญชีกลางในประเด็นที่มีข้อตรวจพบ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามประมวลรัษฎากร 
กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน ภายหลังการแจ้งผล
การตรวจสอบไปแล้วระยะหนึ่ง (30 วัน) นับจากวันที่ได้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งประสานความ
ร่วมมือโดยสอบถามทางโทรศัพท์หรือการท าเป็นหนังสือเพ่ือให้ทราบว่า รายงานผลการตรวจสอบถูกน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะให้อธิบดีทราบ 
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บทที่ 7 
กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบ
ภายในจะท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งได้จัดท าไว้แล้วในกระดาษท าการ  
มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่วนประกอบของรายงาน
ผลการตรวจสอบและข้ันตอนการรายงานมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบ ผลกระทบ สาเหตุ และข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
ชื่อกิจกรรมที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
ประเด็นการตรวจสอบ หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น ข้อเท็จจริง/สิ่งที่ เป็นอยู่  ผลกระทบ สาเหตุ และ
ข้อเสนอแนะ 

 1) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพ 
การด าเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมที่ตรวจสอบ ได้แก่เกณฑ์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแ ผน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 2) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู ่คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ค้นพบในการตรวจสอบ และ
ได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าถูกต้องและมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน 

 3) ผลกระทบ คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับเนื่องจากสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไป
จากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่าเกิดจากการด าเนินงานนั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ผลกระทบอาจเกิดข้ึนได้ท้ังด้านบวกและด้านลบ  

 4) สาเหตุ คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งควรพิสูจน์
ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้างและมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้น าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบ  
การควบคุมภายในที่ดี หรือมีแต่ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 5) ข้อเสนอแนะ คือ ข้อคิดเห็น/ความเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ข้อเสนอแนะต้องสอดคล้องและเป็นเหตุ
เป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำน 
 1.1 รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลจากกระดาษท าการต่างๆ ที่บันทึกข้อมูลผล
การตรวจสอบและสรุปประเด็นข้อตรวจพบของกิจกรรมไว้ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
 1.2 คัดเลือกข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาจัดล าดับและคัดเลือกว่าข้อ
ตรวจพบใดของกิจกรรม เป็นปัญหาที่มีความส าคัญและไม่มีความส าคัญ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน  
จะรายงานทั้งข้อตรวจพบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพ่ือที่จะชื่นชมและให้หน่วยรับตรวจน าไปปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 1.3 เสนอรายงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
จะประกอบด้วย  

1) บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการตรวจสอบส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร  
2) แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3) และส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนกำรตรวจสอบแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนารายงานผลฯ ให้หน่วย
รับตรวจและติดตามการ

ด าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบ
ตามแผน 

สรุปข้อตรวจพบในกระดาษท าการ 

น าข้อตรวจพบมาจดัท า
รายงานผลการตรวจสอบ 

เสนออธิบด ี
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2. ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
ส่วนรำชกำร ........................................................   โทร. ........................................................................ 
ที่  พน 0410/     วันที่   ......................................................................... 
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เรียน อธิบดี 
  ตามท่ี...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
1.  
............................................................................................................................................................................ 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ :  .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
2.  
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
3.   
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
4.  
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา.............................................. 
 

(............................................) 
                               ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

 

บันทึกข้อควำม 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ 

เรื่อง กำรตรวจสอบกำรตรวจสอบกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 25xx 

หน่วยรับตรวจ ส ำนักบริหำรกลำง (สบก.) 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ   
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลำที่เข้ำตรวจสอบ   
วันที่.………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วิธีกำรตรวจสอบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 

.............................................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 1.  
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….......... 
ผลกระทบ : ......................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : ............................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : ..................................................................................................................................................... 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 2.  
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่: 

…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….......... 
ผลกระทบ : ......................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : ................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 3.  
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่: 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 4.  
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่: 
  .................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
 

(.............................................) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
3. กำรติดตำมผล 
 การติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า
ได้มีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ
หรือไม่ โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการเหล่านั้นกับผู้ตรวจสอบภายใน  
ภายในช่วงระยะเวลาที่กลุ่มตรวจสอบภายในก าหนด 

4. สรุปขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าป ี จัดท าแผนปฏบิัติงานตรวจสอบ ก าหนดประเด็น 

เสนอ ผอ.ตสน.อนุมตั ิ

สรุปข้อตรวจพบในกระดาษท าการ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  

ขอเอกสารหน่วยรับตรวจ 
 

ประชุมปิดตรวจช้ีแจงข้อตรวจพบ 

เสนอ อธิบดีเห็นชอบ 

ส าเนารายงานผลการตรวจให้หน่วยรับตรวจ
พร้อมท้ังให้รายงานผลการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ ของ ตสน. 
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อ้ำงอิง 

กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ประมวลรัษฎากร 
 ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543 เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
 หนังสือตอบข้อหารือ ที่ กค 0706/8986 ลงวันที่ 5 กันยายน 2550 

หนังสือ 
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในภาคราชการ การวางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน : ธันวาคม 2546 

กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบด าเนินงาน : ตุลาคม 2548 

เว็ปไซต์ 
http://epayroll.cgd.go.th/download/directpayment_traindoc.pdf 
http://epayroll.cgd.go.th/download/work_pay.pdf 
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ภำคผนวก 

























































สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คําสั่งกรมสรรพากร 
ที ่ป. ๙๖/๒๕๔๓ 

เรื่อง  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย 
ตามมาตรา ๕๐ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  กรณีการ 

จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  ๔๐ (๑) 
แหงประมวลรัษฎากร 

------------- 
 
  เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําผูม ี
เงินไดและผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  กรณีการคํานวณ
ภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตามมาตรา ๕๐ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  กรมสรรพากรจึง
มีคํา 
ส่ังดังตอไปน้ี 
 
  ขอ ๑  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตามมาตรา ๕๐ (๑)   
แหงประมวลรัษฎากร  กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร   
แตไมรวมถึงเงินไดที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน  ใหปฏิบัติดังน้ี 
   (๑)  ใหคํานวณหาจํานวนเงินไดพึงประเมินเสมือนหนึ่งวาไดจายท้ังป 
โดยใหนําเงินไดพึงประเมินที่จายแตละคราวคูณดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย (ตอป)  ดังน้ี 
   (ก)  กรณีจายคาจางเปนรายเดือน ใหคูณดวย  ๑๒ 
   (ข)  กรณีจายคาจางเดือนละ ๒ ครั้ง ใหคูณดวย  ๒๔ 
   (ค)  กรณีจายคาจางเปนรายสัปดาห ใหคูณดวย  ๕๒ 
   การจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูมีเงินไดซึ่งเขาทํางานระหวางปใหคูณ 
เงินไดพึงประเมินที่จายแตละคราวในปที่เขาทํางานดวยจํานวนคราวที่จะตองจายจริงสําหรับปนั้น   
เชน  เขาทํางานวันที ่๑ เมษายน  และกําหนดจายคาจางเปนรายเดือน  จํานวนคราวที่จะตองจาย 
สําหรับปที่เขาทํางานจะเทากับ ๙ 
   (๒)  ใหนําจํานวนเงินไดพึงประเมินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งปตาม (๑)   
มาคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  กลาวคือ  นํามาหักคาใชจาย   
คาลดหยอน  และคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดาเปนเงินภาษีทั้งสิ้น 
   การคํานวณหักคาลดหยอน  ใหคํานวณตามท่ีผูมีเงินไดแจงไวพรอมกับ 
แนบสําเนาหลักฐานแสดงสิทธิในคาลดหยอนตามแบบ  ล.ย. ๐๑  (แบบแจงรายการเพื่อการหัก 
ลดหยอน)  ท้ังน้ี  ใหคํานวณหักคาลดหยอนไดตามท่ีผูมีเงินไดแจงไวต้ังแตตนปท่ีเร่ิมหักภาษี  ณ  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ที่จาย  ไมวาจะจายคาลดหยอนนั้นในเดือนใดของปก็ตามเวนแตลดหยอนเงินบริจาคใหคํานวณ 
หักไดเมื่อมีการจายเงินบริจาคจริงเทานั้น 
   กรณีผูมีเงินไดแจงเปลี่ยนแปลงรายการคาลดหยอนระหวางปใหคํานวณ 
หักคาลดหยอนตามท่ีผูมีเงินไดไดแจงการเปล่ียนแปลงน้ัน 
   (๓)  ใหนําจํานวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่คํานวณไดตาม (๒)  มาหารดวย 
จํานวนคราวที่จะตองจาย  (ตอป)  ตาม (๑)  ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด  ใหหักเปนเงินภาษี ณ ท่ี
จาย   
ในแตละคราวที่จายเงินนั้น 
   ถาการหารดวยจํานวนคราวไมลงตัวเหลือเศษเทาใดใหเพิ่มเงินเทา 
จํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีที่จะตองหักไวครั้งสุดทายในปนั้น  เพ่ือใหยอดเงินภาษีท่ี 
หักรวมท้ังปเทากับจํานวนภาษีท่ีตองเสียท้ังป 
   (๔)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินไดพึงประเมินที่จายระหวางปให 
คํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจายใหมทุกคราว  ตามวิธีการตาม (๑) - (๓) 
   (๕)  กรณีมีการจายเงินพิเศษเปนครั้งคราวระหวางป  เชน  คาลวงเวลา   
เงินโบนัส  ใหนําเงินพิเศษนั้นคูณดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย (ตอป)  เพื่อหาจํานวนเงินพิเศษ 
เสมือนหน่ึงวาไดจายท้ังป  และใหนํามารวมเขากับเงินไดพึงประเมินที่จายตามปกติที่คํานวณได 
เสมือนหน่ึงวาไดจายท้ังป  แลวคํานวณภาษีใหมตามที่กลาวตาม (๒)  เปนเงินภาษีท้ังส้ินเทาใด 
ใหนําภาษีที่คํานวณจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามปกติทั้งป ( กอนจายเงินพิเศษ )  หักออกได 
ผลลัพธเปนเงินภาษีหัก ณ ที่จาย  สําหรับเงินเพิ่มพิเศษซึ่งจายเปนครั้งคราวนั้น  แลวใหนํามารวม 
กับภาษีหัก ณ ที่จาย  สําหรับเงินท่ีจายตามปกติในคราวนั้น  ผลลัพธท่ีไดจะเปนเงินภาษีท่ีตองหัก  
ณ ที่จาย  ทั้งสิ้นในคราวที่มีการจายเงินพิเศษนั้น 
   (๖)  กรณีมีการจายเงินไดพึงประเมินที่ไมสามารถคํานวณหาจํานวน 
คราวที่จะตองจาย (ตอป) ใหคํานวณภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายแตละคราวตามเกณฑใน 
มาตรา ๔๘ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีนําสงไวเทา 
นั้น  หากคํานวณแลวไมมีเงินภาษีท่ีตองเสียก็ไมตองหักในปเดียวกันน้ีถามีการจายเงินไดพึง
ประเมินให 
ผูรับรายเดียวกันนี้อีก  ใหนําเงินไดพึงประเมินที่จายในครั้งแรกมารวมกับเงินไดพึงประเมินที่จาย
ในครั้ง 
ท่ีสอง  แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  เชนเดียวกับการ
คํานวณ 
ภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  เชนเดียวกับการคํานวณครั้งแรก  หาก 
คํานวณแลวไมมีภาษีท่ีตองเสียก็ไมตองหัก  ถาไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหนําเงินภาษีท่ีหักแลวนํา
สงไว 
แลว (ถามี)  มาเครดิตออก  เหลือเทาใดจึงหักเปนเงินภาษีและนําสงไวเทาน้ัน  ถามีการจายเงิน
ไดพึง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประเมินในครั้งที่สามและครั้งตอๆ ไป  ก็ใหคํานวณตามวิธีดังกลาวน้ีทุกคร้ังไป 
   (๗)  กรณีนายจางออกเงินคาภาษีแทนใหลูกจางสําหรับเงินเดือนหรือ 
คาจาง  ที่ลูกจางไดรับในปใด  โดยลูกจางไมตองรับภาระในการเสียภาษีดวยตนเอง  ใหนําเงินคา 
ภาษีที่นายจางออกแทนใหไปรวมกับเงินเดือนหรือคาจางที่ลูกจางไดรับในปนั้นแลวคํานวณภาษี 
ตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๑) แหงประมวลรัษฎากร  จนกวาจะไมมีเงินคาภาษีที่นายจางตองออก 
แทนใหอีก 
   (๘)  กรณีนายจางออกเงินคาภาษีแทนใหลูกจาง  สําหรับเงินเดือนหรือ 
คาจางเปนจํานวนท่ีแนนอน  เชนเทากับจํานวนภาษีที่จะตองชําระ  ใหนําเงินคาภาษีที่นายจางออก 
แทนใหไปรวมกับเงินเดือนหรือคาจางที่ลูกจางไดรับในปนั้น  แลวคํานวณภาษีตามเกณฑใน 
มาตรา ๔๘ (๑)  แหงประมวลรัษฎากร 
 
  ขอ ๒  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  สําหรับเงินไดพึง 
ประเมินที่จายในเดือนธันวาคมซึ่งเปนเงินภาษีที่จะตองหักไวเปนครั้งสุดทายในปนั้นใหผูจายเงิน
ไดพึง 
ประเมินมีสิทธิที่จะคํานวณภาษีเพื่อใหยอดเงินภาษีที่หักเมื่อรวมแลวเทากับจํานวนภาษีที่ผูมีเงินได 
จะตองเสียภาษีท้ังส้ิน  โดยนําจํานวนภาษีท่ีไดหักและนําสงไวแลวมาหักออกจากภาษีท่ีตองเสียท้ัง 
ส้ิน  ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักและนําสงไวเทาน้ัน  เชน 
   นาย ก. มีเงินไดพึงประเมินท่ีจะตองเสียภาษีท้ังปจํานวน ๒๐,๑๔๐ บาท 
ซ่ึงจะตองถูกหักภาษีไวเดือนละ ๑,๖๗๘.๓๓ บาท  ผูจายเงินไดพึงประเมินไดหักภาษ ี(คํานวณ 
ตามขอ ๑)  และนําสงไวเดือนละ ๙๒๘.๓๓ บาท  เปนเวลา ๙ เดือน (มกราคม - กันยายน )   
และเดือนละ ๔,๓๑๕ บาท  เปนเวลา ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน )  รวมเปนเงินภาษีที่หัก 
และนําสงไวแลว = (๙๒๘.๓๓ x ๙ ) + ( ๔,๓๑๕ x ๒ ) = ๑๖,๙๘๔.๙๗ บาท  เหลือภาษีท่ีจะ 
ตองหักและนําสงในเดือนธันวาคม = ๒๐,๑๔๐ - ๑๖,๙๘๔.๙๗ = ๓,๑๕๕.๐๓ บาท 
 
  ขอ ๓  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย สําหรับเงินไดพึง 
ประเมินที่จายในเดือนสุดทายที่ผูมีเงินไดออกจากงานระหวางป  ใหผูจายเงินไดพึงประเมินมีสิทธิ 
ท่ีจะคํานวณภาษี  เพื่อใหเงินภาษีที่หักไวถูกตองครบถวนตามรายการคาลดหยอนที่แทจริงตาม 
หลักฐานที่ผูมีเงินไดนํามาแสดงโดยนําเงินภาษีที่หักไวไมครบถวนหรือเกินในเดือนกอนๆ มารวม 
หรือหักกับภาษีท่ีตองหัก ณ ท่ีจายไวคร้ังสุดทายน้ันไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหหักและนําสงไว 
เทานั้น  เชน 
   นาย ก. ถูกหักภาษีไวเดือนละ ๙๒๘.๓๓ บาท (ตามรายการคาลดหยอน 
ท่ีไดแจงไวตอผูจายเงินไดพึงประเมิน )  เปนเวลา ๕ เดือน นาย ก. ลาออกจากงานในเดือนตอมา   
เมื่อผูจายเงินไดพึงประเมินคํานวณภาษ ี ตามรายการคาลดหยอนที่แทจริงในเดือนสุดทายที่ออก 
จากงาน  ไดผลลัพธเปนเงินภาษีท่ีตองหักเดือนละ ๑,๐๐๘.๓๓ บาท  ภาษีท่ีหักไวไมครบ =  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

( ๑,๐๐๘.๓๓ - ๙๒๘.๓๓ ) x ๕ = ๔๐๐ จึงตองหักภาษีและนําสงในเดือนสุดทายน้ัน = ๑,
๐๐๘.๓๓  
+ ๔๐๐ = ๑,๔๐๘.๓๓ บาท (กรณีถูกหักภาษีในแตละเดือนไวขาด) 
   นาย ก. ถูกหักภาษีไวเดือนละ ๙๒๘.๓๓ บาท (ตามรายการคาลดหยอน 
ท่ีไดแจงไวตอผูจายเงินไดพึงประเมิน )  เปนเวลา ๕ เดือน  นาย ก. ลาออกจากงานในเดือนตอ 
มา  เมื่อผูจายเงินไดพึงประเมินคํานวณภาษ ี ตามรายการคาลดหยอนท่ีแทจริงในเดือนสุดทายท่ี 
ออกจากงาน  ไดผลลัพธเปนเงินภาษีท่ีตองหักเดือนละ ๘๐๓.๓๓  บาท  ภาษีท่ีหักไวเกิน  
= ( ๙๒๘.๓๓ - ๘๐๓.๓๓ ) x ๕ = ๖๒๕ จึงตองหักภาษีและนําสงในเดือนสุดทายน้ัน = 
๘๐๓.๓๓ -  
๖๒๕ = ๑๗๘.๓๓ บาท (กรณีถูกหักภาษีในแตละเดือนไวเกิน) 
 
  ขอ ๔  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  สําหรับเงินไดพึง 
ประเมินที่จายในเดือนอื่นนอกจากกรณีตามขอ ๒ และขอ ๓  ผูจายเงินไดพึงประเมินยังคงตอง 
คํานวณภาษีและหัก  ตามมาตรา ๕๐ (๑)  แหงประมวลรัษฎากรตามที่กลาวในขอ ๑ 
 
  ขอ ๕  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยใดท่ีขัดหรือแยงกับคํา 
ส่ังน้ี  ใหเปนอันยกเลิก 
 
           ส่ัง ณ วันที ่๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
           รอยเอก  สุชาติ  เชาววิศิษฐ 
               อธิบดีกรมสรรพากร 
 
[รก.๒๕๔๓/๒๕ง/๑๑๘/๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓] 
        ปรียนันท/แกไข 
        ๒๖  /  ๔  /  ๔๕ 
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1,v1'~1U1UL~ULo:Iii<lUVI1i\l111,v1'-;J1tJ.r\lUlVltJI,JJA1ikh ~Ln~W:llmtl~1.ltiutii\llU~:;vh
\l1uLIi1JJUVI~<lI,JJnl>llJJ
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สรุปขั้นตอนการทํางานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานบุคลากร 

1 

สรุปขั้นตอนการทํางานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและคา่จ้างประจํา 

การทํางานรายเดือน 

ระบบบัญชีถือจ่าย  
หน่วยงานในสังกัดที่ทําหน้าที่บันทึกคําสั่ง บันทึก/แก้ไขคําสั่ง ในแต่ละเดือน เพ่ือให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันและ
เพ่ือให้การจ่ายจ่ายเงินได้เป็นปัจจุบันตามไปด้วย หลังจากน้ันจึงหยุดคําสั่งตามกําหนดเวลาที่กําหนดกันภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดที่ทําหน้าที่ทางการเงินหรือประมวลผลรายการจ่ายเงิน สร้างบัตรเงินเดือนในแต่
ละเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงจะบันทึกคําสั่งบนระบบต่อไปได้ 

ระบบทะเบียนประวัติ 
เข้าระบบเพ่ือเปลี่ยนแปลงรายการครอบครัว เน่ืองจากปัจจุบันการนํารายการบุคคลในครอบครัวมาลดหย่อนภาษี
ระบบการจ่ายจะนํารายการที่บันทีกไว้ในทะเบียนครอบครัวมาร่วมในการคํานวณภาษี หรือเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมที่อยู่ 
เพ่ือใช้ในการออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ระบบการจ่ายเงินเดือน หรือ ค่าจ้างประจํา  
ในช่วงเวลาก่อนที่จะคํานวณบัตรหรือสร้างบัตรเงินเดือน ส่วนราชการสามารถปรับปรุง/แก้ไข รายการได้ดังน้ี 

1.   เปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี หรืออ่ืนๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขรายการได้ที่    
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูการหักลดหย่อนภาษี  

 ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 

2.  รายการเงินเพ่ิม หรือเงินหัก ที่  เมนูประมวลผลเงินเดือน ->  
 รายการเงินเพ่ิม  หรือ 
 รายการเงินหัก - หน้ี      

3.  กรณีที่ส่วนราชการต้องการให้ระบบงานปรับปรุงรายการให้เพ่ือไม่ใหเ้กิดยอดติดลบ  (จอภาพน้ีจําเป็นต้องทํา
ก่อนที่จะคํานวณบัตรเงินเดือน) สามารถกําหนดลําดับการหักเงินหน้ีได้ที่ เมนูกําหนดคา่ -> 

 จัดลําดับการหักเงิน 

4.  ในระหว่างการทํางานสามารถเตรียมรายการเงินหักต่างๆที่เป็นลักษณะการหักเงินที่ไม่เท่ากันทุกเดือน ตาม
รูปแบบที่กําหนดให้ เช่น หน้ีรายเดือน (LOAN.TXT) หรือ เงินเพ่ิมรายเดือนควรเป็นเงินเพ่ิมที่ไม่เสียภาษี เน่ืองจาก
ระบบจะนําเข้าให้แต่ไม่คํานวณภาษี (NONTAX_INCREASE.TXT) และ หน้ีสหกรณ์ (COOP.DAT) เพ่ือเตรียมนําเข้า
ระบบหลังคํานวณได้รายการบัตรเงินเดือน/บัตรค่าจ้างแล้ว  

5.  เมื่อถึงเวลาที่ภายในหน่วยงานกําหนดให้หยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ ส่วนราชการในหน่วยงานท่ีบันทึกคําสั่ง
ต้องพิมพ์รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพร้อมแนบเอกสารคําสั่ง ส่งมอบให้ หน่วยงานในสังกัดที่ทํา
หน้าที่ประมวลผลการจ่าย  เพ่ือตรวจสอบ 

6.  เมื่อหน่วยงานในสังกัดที่ทาํหน้าที่ประมวลผลการจ่าย ได้รับเอกสารคําสั่งพร้อมรายงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์
รายงานตรวจสอบได้อีกทีว่าไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูลบนระบบถือจ่ายหลังจากส่งมอบแล้วจริง  สามารถทําได้ที่  เมนู
รายงาน -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ -> เมนูรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย    

 สรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย   
 รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 
 รายละเอียดผู้มีสถานภาพงดจ่าย   
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7.  หลังจากทีต่รวจสอบถูกต้องแล้ว  ใหส้ั่งคํานวณเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา โดย  
หน่วยงานไม่มีหน่วยประมวลผลย่อย สามารถทําได้ที่ 
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน / ประมวลผลค่าจ้าง -> 

 การคํานวณเงินเดือน / ค่าจ้าง 
กรณีเป็นหน่วยงานมีหน่วยประมวลผลย่อย สามารถทําได้ที่ 
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน / ประมวลผลค่าจ้าง -> เมนูประมวลผลเงินเดือน

หน่วยงานย่อย -> 
 การคํานวณเงินเดือน / ค่าจ้าง หน่วยประมวลผลย่อย   

8. สามารถตรวจสอบผลการการทํา งานหรือการประมวลผล หรือรอทราบผลจากจอภาพ Job Dialog ที่ปรากฎขึ้น
หลังคลิกปุ่มตกลงจากจอภาพคํานวณฯได้ แต่หากปิด Job Dialog  ไปแล้วสามารถสอบถามผล ได้ที่   
เมนูสอบถามขอ้มูล -> 

 สอบถามสถานะการประมวลผล 

9. ตรวจสอบรายการการจ่าย หรือบัตรเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่   เมนูรายงาน -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ  
 กลุ่มเมนูรายงานการหักภาษี – สหกรณ ์
 กลุ่มเมนูรายงานรายละเอียด – สรุปรายการจ่ายเงินเดือน 
 ฯลฯ 

    ( หลังคํานวณบัตร สามารถนํารายงานสรุปบัญชีถือจ่าย มาเปรียบเทียบยอดกับรายงานสรุปรายละเอียดการจ่าย
เงินเดือน(จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) ) 

10. เมื่อตรวจสอบรายการที่คํานวณ หรือ สร้างรายการ ได้ ถูกต้องแล้ว ให้นําข้อมูลหน้ีต่างๆ เขา้ระบบ เช่น สหกรณ์ 
(COOP.DAT) และ หน้ีรายเดือน(LOAN.TXT) หรือ เงินเพ่ิมประเภทไม่เสยีภาษี (NONTAX_INCREASE.TXT)   ที่  
เมนูระบบการจ่ายเงินเดือน [ข้าราชการ] -> เมนูการนําข้อมูลเข้า  

 ข้อมูลสหกรณ ์
 ข้อมูลเงินเพ่ิมรายเดือน/หน้ีรายเดือน 

11. กรณีรายการมียอดรับสุทธิติดลบเพราะรายจ่ายมากกว่ารายรับ สามารถแก้ไขรายการได้ 2 ช่องทาง คือ 
11.1 จอภาพปลดหน้ี การจะใช้จอภาพน้ีได้ต้องมีการกําหนดลําดับหน้ีก่อนจอภาพจึงจะทํางานได้ ทําได้ที่    เมนู

การประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน  
 รายการปลดหน้ี 

11.2 จอภาพรายการจ่ายเงินเดือน สามารถแก้ไขรายการได้ทุกประเภทเงินผ่านจอภาพ ที่ เมนูการประมวลผล
รายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน   

 รายการจ่ายเงินเดือน  

12.  ตรวจสอบรายการบัตรเงินเดือน (ต่อ) ได้ที่  เมนูรายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณ   
 กลุ่มเมนูรายงานการหักภาษี – สหกรณ ์
 กลุ่มเมนูรายงานรายละเอียด – สรุปรายการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง 
 ฯลฯ 

13.  กรณีต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น หาเงินรับสุทธิติดลบ หารายการที่มีรหัสเบิกจ่ายหรือเลขทีบั่ญชีเงิน
ฝากที่ไม่ม ีสามารถตรวจสอบได้ที่  เมนูรายงาน -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ -> เมนูรายงานรายละเอียด – 
สรุปรายการจ่ายเงินเดือน  

 รายงานตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน   



สรุปขั้นตอนการทํางานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานบุคลากร 

3 

(ขั้นตอนที่ 14 น้ี เป็นขั้นตอนเฉพาะหน่วยงานท่ีมีหน่วยประมวลผลย่อยหรือกระจายการทํางานในระบบฯ ให้
หน่วยงานย่อย) 
14.  เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ไม่พบข้อผิดพลาด หรือรายการพร้อมที่จะส่งมอบให้กับต้นสังกัด หรือพร้อมที่จะ
นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากแล้ว (กรณีเป็นหน่วยประมวลผลย่อย) หรือ ให้ต้นสังกัดรวบรวมเพ่ือส่งกรมบัญชีกลางวางเบิก
ได้  

14.1   ให้หน่วยงานย่อย สั่งประมวลผลสรุปรายการ  สามารถทําได้ที่ 
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือนหน่วยงานย่อย 

 ประมวลผลสรปุการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน - รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย   
14.2  ตรวจสอบยอดสรุปจากรายงาน ได้ที่  

เมนูรายงาน -> เมนูสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วยงานย่อย 
 สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน หน่วยเบิกจ่ายย่อย   
 สรุปการใช้จ่ายเก่ียวกับงบบุคลากรข้าราชการจําแนกตามแผนงาน - รหัสบัญชี หน่วยเบิกจ่ายย่อย 

14.3  เมื่อตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาด ใหห้น่วยงานย่อย ส่งมอบข้อมูลให้ต้นสังกัด ที ่
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือนหน่วยงานย่อย 

 ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานระดับกรม   
14.4 เมื่อหน่วยงานย่อย ส่งมอบข้อมูลให้ต้นสังกัดผ่านระบบเรียบร้อย ให้หน่วยงานต้นสังกัด รับข้อมูลที่

หน่วยงานย่อยส่งมอบมาเพ่ือ Lock ข้อมูลไม่ให้หน่วยงานย่อยเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขยอดเงิน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ขัดแย้งกันระหว่างข้อมูล ทําได้ที่  
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือนหน่วยงานย่อย 

 รับข้อมูลการจ่ายเงินเดือนหน่วยงานย่อย   
14.5  หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานย่อยที่รับข้อมูลแล้วว่ามีการแก้ไขรายการหลังการ 

ส่งหรือไม่  ได้ที่  
เมนูรายงาน -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ  -> เมนูรายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วยงานย่อย  

   รายงานตรวจสอบข้อมูลสรปุงบบุคลากรกับข้อมูลจ่ายตรง หน่วยเบิกจ่ายย่อย   
        14.6  หากกรณีที่ รายงานข้อ 14.5 มีเครื่องหมาย *** หน้าหน่วยงานย่อย ให้หน่วยงานต้นสังกัด  ตรวจสอบ
ข้อมูลของหน่วยงานย่อยที่รับข้อมูลแล้วครบหรือไม่  ได้ที ่   เมนูรายงาน -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ  -> 
เมนูรายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วยงานย่อย  

 รายงานตรวจสอบข้อมูลสรปุงบบุคลากรกับข้อมูลการจ่ายเงินเดือน หน่วยเบิกจ่ายย่อย   
             หมายเหตุ   ถ้ารายงานน้ีมีเครื่องหมาย มีเครื่องหมาย *** เช่นกัน ให้กลับไปเริ่มทําที่ข้อ 14.4 เพ่ือยกเลิก
การรับข้อมูล และเลือกรับข้อมูลใหม่ และทําตามขั้นตอนต่อไป  การตรวจสอบรายงานสามารถทําได้หลายครั้งทุก
ครั้งที่รับข้อมูลก็ได้ หรือ จะทําครั้งเดียวเม่ือส่งข้อมูลและรับข้อมูลครบแล้วก็ได้ จนกระทั่งไม่พบข้อผิดพลาด ให้
ทํางานตามข้อต่อไป 

15. เมื่อไม่พบข้อผิดพลาดใดๆแล้ว และพรอ้มที่จะวางเบิกระดับกรม กับกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
สร้างสรุปยอดรวมตามงบต่างๆ (ขั้นตอนน้ีต้องทําใหม่ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูล ภายใต้เดือนปีที่เบิกจ่ายน้ัน) 
สามารถทําได้ที่  เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน  

 ประมวลผลสรปุการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี 

16. พิมพ์รายงานสรุปเพ่ือเตรียมวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง โดยสามารถพิมพ์รายงานแต่ละรายงานเพ่ือตรวจสอบยอด
รวมทั้งกรมได้ ที่  
เมนูรายงาน -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ  -> เมนูรายงานสรุปการเบิกจ่ายส่งกรมบัญชีกลาง - หนังสือตราครุฑ 
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 สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินจําแนกตามรหสับัญชี 
 สรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตาม แผนงาน/รหัสบัญชี  
 รายละเอียดการแจ้งรายการขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างและเงินอ่ืนๆ    
 หนังสือบันทึกข้อความ - หนังสือตราครุฑ  

(พิมพ์หนังสือตราครุฑหรือบันทึกข้อความ(กรณีเป็นหน่วยงานกระทรวงการคลัง) และรายงานรายละเอียดการแจ้ง
รายการขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างและเงินอ่ืนๆ เพ่ือให้หัวหน้าหรือผู้มีอํานาจเซ็นขอเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง) 
17. ส่งมอบกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอเบิกจ่ายเงินเดือน หรือ ค่าจ้างประจํา ในแต่ละเดือน 
18. หลังจากที่ไม่มขี้อผิดพลาดใดๆที่กรมบัญชีกลางส่งกลับใหแ้ก้ไข ส่วนราชการสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง
เงินเดือนตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง ได้ที่  เมนูรายงาน -> เมนูรายงานหนังสือรับรอง  

 ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (แนวต้ัง, แนวนอน) 
     กรณีที่ส่วนราชการไม่ประสงค์จะใช้รายงานหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ส่วน
ราชการสามารถนําข้อมูลใบรบัรองเงินเดือนออกไปได้ (สามารถดาวโหลดรูปแบบได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th 
Tab Download -> รูปแบบข้อมูล -> รูปแบบการนําข้อมูลออกจากระบบ การจ่ายเงินเดือน ฯ)  สามารถนําข้อมูล
ออกได้ที่  ระบบการจ่ายเงินเดือน [ข้าราชการ] -> เมนูนําข้อมูลออก 

 ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน 
 

หมายเหตุ   1.  กรณมีีการแก้ไขรายการบัตรเงินเดือน/ค่าจ้าง  ต้องต้ังแต่ ข้อ 15  ใหม่ทุกคร้ัง  
    2.  กรณีทีส่่วนราชการต้องการเบิกจ่ายเพ่ิมเติมภายในเดือนหรือเบิกจ่ายย่อย(ฎีกาย่อย) ส่วนราชการ

สามารถทํางานได้ต้ังแต่ข้อ 1-18 แต่ให้เลอืก ประเภทรายการเป็น รายการเบิกจ่ายย่อย ทุกจอภาพ 
    3. กรณีที่มกีารนําเงินรางวัลเข้าระบบ จะต้องนําเข้าในรายการบัตรเงินเดือน / ค่าจ้างที่ผ่านการเบิกจ่าย

แล้วเท่าน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปขั้นตอนการทํางานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานบุคลากร 
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การทํางานสิ้นปี   

1. กรณีที่เป็นกรมเข้าจ่ายตรงระหว่างปี สามารถนํารายได้สะสม ภาษีสะสม กบข.สะสม ต้ังแต่เดือนมกราคม–เดือน
ก่อนเข้าจ่ายตรง นําเข้าระบบเพ่ือออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทําได้ที่  
 เมนูการนําข้อมูลเข้า 

 ข้อมูลต้ังฐานรายได้สะสม ภาษีสะสม และกบข.สะสม   
2. กรณีมีรายได้ทีเ่บิกจ่ายภายนอกระบบ ณ ปัจจุบัน ระบบงานเปิดให้เฉพาะ เงินรางวัล สามารถนํามาเข้าในระบบ
เพ่ือรวมรายได้ ได้ที่  เมนูการนําข้อมูลเข้า 

 ข้อมูลเงินรางวัล 
3. กรณีมีการเรียกคืนเงินเป็นเงินสด  สามารถนํารายได้น้ันมาลดในระบบได้ ที่  
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูเบิกเกินส่งคืน 

 รายการเบิกเกินส่งคืน 
และตรวจสอบรายการที่บันทึกเข้าไป ได้ที่ เมนูรายงาน -> เมนูรายงานการตรวจสอบ   
 เงินเบิกเกินส่งคืน 

4. ปรับปรุงรายได้สะสม  ภาษีสะสม กบข.สะสม  ให้ถูกต้อง ทําได้ที ่
เมนูการประมวลผลรายเดือน -> เมนูปรับปรุงรายได้ 

 ปรับปรุงรายได้สะสม ภาษีสะสม สิ้นปี 
 ปรับปรุง เงินสะสม สมทบ ชดเชย สิ้นปี 

5. หลังจากปรับปรุงรายได้สะสม ภาษีสะสม กบข.สะสม เรียบร้อย ให้ตรวจสอบรายได้สะสมจากรายงานรายได้  
ทั้งปี ได้ที่  เมนูรายงาน -> เมนูรายงานการตรวจสอบ   

 ตรวจสอบรายได้และภาษี สิน้ปี 
 ตรวจสอบเงินสะสม  สมทบ ชดเชย สิ้นปี 

6. สร้างลําดับที่รายการ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ ได้ที่ 
เมนูรายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> เมนูรายงานที่ส่งไปหน่วยงานอ่ืน 
 ใบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ) (ทําได้โดยการคลิกเคร่ืองหมาย ช่องพิมพ์รายงานสําหรับส่งสรรพากร) 

7. Download ข้อมูล ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ  ออกจากระบบ เพ่ือส่งกรมสรรพากร ได้ที่  เมนูการนําข้อมูลออก  
 ข้อมูล ภ.ง.ด. 1 ก (พิเศษ) 

6.   พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ใหข้้าราชการ หรือ ลกูจ้างประจํา ได้ที่ เมนูรายงาน -> เมนู
รายงานหนังสือรับรอง 

 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
หรือสามารถนําออกเป็นข้อมูล (สามารถดาวโหลดรูปแบบได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th Tab Download -> 
รูปแบบข้อมูล -> รูปแบบการนําข้อมูลออกจากระบบ) ได้ที่  เมนูนําข้อมลูออก 

 ข้อมูลหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

หมายเหตุ  กรณีที่หน่วยงานมีหน่วยประมวลผลย่อย ข้อ 4-6 หน่วยงานต้นสังกัดเปน็ผู้ปฏิบัติ 
 
 
 

 



ส่วนราชการ

กจ./หน่วยงานบันทึกคําสั่ง

ทําคําสั่งนอกระบบ

คําสั่ง บันทึก
คําสั่งอัตโนมัติ

บันทึก/
แก้ไขข้อมูลคําสั่ง

ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง

ทํารายงานสรุป
จํานวนคนและยอดเงิน

ไม่ถูกต้อง

ประมวลผลสร้างบัตรเงินเดือน
(คํานวณเงินเดือน)

- สะสมยอดรายได้ ภาษี
- สร้างรายการตกเบิก
- ปลดหนี้(กรณีติดลบ)
ฯลฯ ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง

แก้ไขข้อมูลรายการบัตรเงินเดือน

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

เก็บรายงานต่างๆ
และพิมพ์ Slip เงินเดือน

กรมบัญชีกลาง

รายงานสรุปรายละเอียดรายการขอเบิก
เงินเดือนและเงินอื่นๆ และ หนังสือตราครุฑ

ผอ.กองคลัง / หัวหน้าฝ่ายการเงิน / 
ผู้มีอํานาจอนุมัติ(ส่วนกลาง) ของส่วนราชการ

โอนย้ายข้อมูล
และล็อคข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

อนุมัติให้เจ้าหน้าที่การเงิน ทําข้อมูลการเบิกจ่าย
เข้าระบบ GFMIS (บันทึก วดป. ที่อนุมัติ)

ถูกต้อง

แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินทําข้อมูลเพื่อ Interface GFMIS 
และส่งรายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายให้กรมบัญชีกลาง

สร้างข้อมูล Interface GFMIS 
พร้อมเข้ารหัส นําส่งข้อมูล Interface 

ผ่านศูนย์กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบการโอนเงินของ
ส่วนราชการจากระบบจ่ายตรงกับ

ระบบ GFMIS

ทําเอกสาร/ข้อมูล
การโอนเงิน, กบข.

โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธ์

บันทึกรายการ Reject

แจ้งรายการ
Reject

ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

รายงานรายการ Reject

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบงบประมาณ

ถูกต้อง

แจ้งส่วนราชการ
ปรับปรุงเงินงบประมาณ

งบประมาณไม่พอ

เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณพอ

บัญชีพักเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลางที่ ธปท.

รายได้แผ่นดิน (ภาษี)

บัญชีส่วนราชการ เช่น หนี้, 
เบิกเกินส่งคืนระบบ GFMIS

ตรวจสอบ
จํานวนคนและยอดเงิน

ถูกต้อง บันทึก/แก้ไขรายการ
เบิกเกินส่งคืน เพื่อ Interface GFMIS

บันทึก/แก้ไขรายการ
- รายการหักลดหย่อนภาษี
- รายการเงินเพิ่ม
- รายการลําดับเงินหัก/หนี้

ไม่ถูกต้อง
สอบถามคําสั่งที่มีการเคลื่อนไหว

ประมวลผลสร้างรายการสรุป
จําแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี

เพื่อเตรียมวางเบิก

ตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง(ต้นสังกัด)

ระบบการจ่ายเงินเดือน แบบรวมการทํางาน

สรจ.1 สรจ.2

โอนย้ายข้อมูลและล็อคข้อมูล
ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินเดือน

ลงลายมือชื่อ เพื่อวางเบิก
ที่กรมบัญชีกลาง

แจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไข ไม่ถูกต้อง

ยกเลิกการโอนย้าย
และปลดล็อค

ไม่ถูกต้อง

แจ้งรายการนําเข้าบัญชีไม่ได้ ให้ส่วนราชการ
พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ (Reject Account)

กรมบัญชีกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร งานบุคลากร

1

2

2

3

ตรวจสอบข้อมูล

Reject

อนุมัติ
การตรวจสอบ

ถูกต้อง

สร้างใบโอนเงินเดือน

ไม่ถูกต้อง

ยกเลิกการโอนย้ายข้อมูลและ
ปลดล็อคข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

จัดทํา Excel Loader
เพื่อเบิกเงินจากระบบ

GFMIS

รายงานแบบแจ้งการโอนเงิน

ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ยกเลิก
การตรวจสอบ

อนุมัติ
การโอนเงิน

แก้ไขรายการ Interface
ปลดล็อคการแก้ไข
รายการ Interface 

GFMIS

Gateway 
ศูนย์กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบข้อมูล
ไม่ถูกต้อง

แจ้งส่วนราชการ

ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูล

รายงานสรุปรายละเอียด
รายการขอเบิก

เงินเดือนและเงินอื่นๆ

ถูกต้อง

แจ้งส่วนราชการตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

กบข.กบข. ธนาคารธนาคาร

10 10
11

12

13

14

15

งานสิ้นปีงานสิ้นปี

16

17

18

19

20

11

12

14

15

16

17

ระบบหนี้

ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

4

5 6

7

8

9

13

นําหนี้รายเดือนเข้าระบบ
(หนี้ไม่คงที่) (ถ้ามี)



ส่วนราชการ

กจ./หน่วยงานบันทึกคําสั่ง กค.(ส่วนกลาง) / หน่วยเบิกจ่ายย่อย / หน่วยประมวลผลย่อย

ทําคําสั่งนอกระบบ

คําสั่ง บันทึก
คําสั่งอัตโนมัติ

บันทึก/
แก้ไขข้อมูลคําสั่ง

ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง

ทํารายงานสรุป
จํานวนคนและยอดเงิน

ไม่ถูกต้อง

ประมวลผลสร้างบัตรเงินเดือน
(คํานวณเงินเดือน)

- สะสมยอดรายได้ ภาษี
- สร้างรายการตกเบิก
- ปลดหนี้(กรณีติดลบ)
ฯลฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ประมวลผลสร้างรายการ
สรุปจําแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี

สําหรับหน่วยเบิกย่อย

ถูกต้อง

แก้ไขข้อมูลรายการบัตรเงินเดือน

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้อง

รายงานสรุปจําแนก
ตามแผนงาน/รหัสบัญชี

หน่วยเบิกย่อย

ถูกต้อง

เก็บรายงานต่างๆ
และพิมพ์ Slip เงินเดือน

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด

แจ้งเตือน
หน่วยเบิกย่อย

กรมบัญชีกลาง

ยกเลิกการรับข้อมูล
เพื่อปลดล๊อค ให้แก้ไข

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบครบทุก
หน่วยเบิกย่อยหรือไม่

รายงานสรุปรายละเอียดรายการขอเบิก
เงินเดือนและเงินอื่นๆ และ หนังสือตราครุฑ

ถูกต้อง

ครบ

ผอ.กองคลัง / หัวหน้าฝ่ายการเงิน / 
ผู้มีอํานาจอนุมัติ(ส่วนกลาง) ของส่วนราชการ

โอนย้ายข้อมูล
และล็อคข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

อนุมัติให้เจ้าหน้าที่การเงิน ทําข้อมูลการเบิกจ่าย
เข้าระบบ GFMIS (บันทึก วดป. ที่อนุมัติ)

ถูกต้อง

แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินทําข้อมูลเพื่อ Interface GFMIS 
และส่งรายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายให้กรมบัญชีกลาง

สร้างข้อมูล Interface GFMIS 
พร้อมเข้ารหัส นําส่งข้อมูล Interface 

ผ่านศูนย์กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ยังไม่ครบ

ตรวจสอบการโอนเงินของ
ส่วนราชการจากระบบจ่ายตรงกับ

ระบบ GFMIS

ทําเอกสาร/ข้อมูล
การโอนเงิน, กบข.

โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธ์

บันทึกรายการ Reject

แจ้งรายการ
Reject

ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

รายงานรายการ Reject

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบงบประมาณ

ถูกต้อง

แจ้งส่วนราชการ
ปรับปรุงเงินงบประมาณ

งบประมาณไม่พอ

เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณพอ

บัญชีพักเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลางที่ ธปท.

รายได้แผ่นดิน (ภาษี)

บัญชีส่วนราชการ เช่น หนี้, 
เบิกเกินส่งคืนระบบ GFMIS

ตรวจสอบ
จํานวนคนและยอดเงิน

ถูกต้อง บันทึก/แก้ไขรายการ
เบิกเกินส่งคืน เพื่อ Interface GFMIS

บันทึก/แก้ไขรายการ
- รายการหักลดหย่อนภาษี
- รายการเงินเพิ่ม / เงินหัก
- รายการลําดับเงินหัก/หนี้

รับข้อมูล
และล็อคข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
สอบถามคําสั่งที่มีการเคลื่อนไหว

ประมวลผลสร้างรายการสรุป
จําแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี

เพื่อเตรียมวางเบิก

ตรวจสอบความถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง(ต้นสังกัด)

ระบบการจ่ายเงินเดือน แบบกระจายการทํางาน

สรจ.1 สรจ.2

โอนย้ายข้อมูลและล็อคข้อมูล
ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินเดือน

ลงลายมือชื่อ เพื่อวางเบิก
ที่กรมบัญชีกลาง

แจ้งข้อผิดพลาดให้แก้ไข
ไม่ถูกต้อง

ยกเลิกการโอนย้าย
และปลดล็อค

ไม่ถูกต้อง

แจ้งรายการนําเข้าบัญชีไม่ได้ ให้ส่วนราชการ
พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ (Reject Account)

กรมบัญชีกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร งานบุคลากร

1

2

2

3 ตรวจสอบข้อมูล

Reject

อนุมัติ
การตรวจสอบ

ถูกต้อง

สร้างใบโอนเงินเดือน

ไม่ถูกต้อง

ยกเลิกการโอนย้ายข้อมูลและ
ปลดล็อคข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

จัดทํา Excel Loader
เพื่อเบิกเงินจากระบบ

GFMIS

รายงานแบบแจ้งการโอนเงิน

ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ยกเลิก
การตรวจสอบ

อนุมัติ
การโอนเงิน

แก้ไขรายการ Interface
ปลดล็อคการแก้ไข
รายการ Interface 

GFMIS

Gateway 
ศูนย์กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบข้อมูล
ไม่ถูกต้อง

แจ้งส่วนราชการ

ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูล

รายงานสรุปรายละเอียด
รายการขอเบิก

เงินเดือนและเงินอื่นๆ

ถูกต้อง

แจ้งส่วนราชการตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

กบข.กบข. ธนาคารธนาคาร

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 18
19

20

21

22

23

งานสิ้นปีงานสิ้นปี

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

ระบบหนี้

ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

นําหนี้รายเดือนเข้าระบบ
(หนี้ไม่คงที่) (ถ้ามี)



จัดทํารายงานแสดงยอด
รายได้สะสม และภาษีสะสม
ของแต่ละเดือน ทั้ง 12 เดือน

จัดทํารายงานแสดงยอดสะสม
เงินสมทบ/เงินชดเชย กบข.
แต่ละเดือน และยอดทั้งปี

สร้างลําดับท่ี และจัดทํารายงาน/
ดึงข้อมูลภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ส่งกรมสรรพากร

พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(50 ทวิ) และรายการหักลดหย่อน

ให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานฯ
เพื่อนําไปกรอกแบบ ภ.ง.ด.90/91

ระบบงานกรมสรรพากร
(ย่ืนแบบด้วยส่ือ)
ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ

รายงานแสดง
ข้อผิดพลาด

แก้ไขข้อมูล เช่น
รายการเบิกเกินส่งคืน ,และรายการนําส่งต่างๆ

ไม่พบข้อผิดพลาดพบข้อผิดพลาด

ผู้มีรายได้ย่ืนแบบที่สรรพากรพื้นที่
หรือยื่นผ่าน Web Site ของกรมสรรพากร

ไม่มี

งานสิ้นปี

ไม่มี

มีรายได้นอกระบบ
หรือไม่

ตรวจสอบว่า
- มีรายการเรียกคืนรายได้เป็นเงินสด หรือไม่
- มีรายได้จ่ายนอกระบบเข้าสู่ระบบ (เงินรางวัล)

มี

นําข้อมูลหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เข้าระบบ Data Service

(ของกรมบัญชีกลาง)

นําข้อมูลหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณที่จ่าย

เข้าระบบ Intranet ของส่วนราชการ

1
- นํารายได้(เงินรางวัล) เข้าระบบ
- บันทึกเรียกคืนเงินสด (เบิกเกินส่งคืน)

ปรับปรุงยอดรายได้สะสม
ภาษีสะสม กบข.สะสม

ไม่มี

2

3

4 5

6

7 8

9 10

กรมบัญชีกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร งานบุคลากร




