
การตรวจสอบการเงินเชิงภาษีอากรเป็นวิธีการหนึ่ง 
ในการพิสูจน์การทำาธุรกรรมว่ามีความน่าเชื่อถือ 
หรือมีการทำาธุรกรรมทางการเงินถูกต้องแท้จริงหรือไม่

การตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงิน
เชิงภาษีอากร

เนื่ องจากธุรกรรมทางการเงินกับระบบภาษี 
มคีวามสมัพนัธก์นั	การท�าธรุกรรมทางการเงนิจะบง่บอก 
ให้ต้องจัดท�าเอกสารทางภาษีอย่างหลีกเล่ืยงไม่ได้	 
ทั้งยังต้องรองรับความถูกต้องแท้จริงของธุรกรรม 
ท่ีต้องจัดท�าเน่ืองจากการเงินในเชิงภาษี	กฎหมายก�าหนดให้ 
ผู้จ่ายเงินได้ตามบางลักษณะจะต้องหักภาษี	 ณ	 ท่ีจ่าย 
ตามประมวลรษัฎากร	จงึจ�าเปน็จะตอ้งมเีอกสารหลกัฐาน 
ทางการเงนิและภาษอีากรใหส้อดคล้องตรงกนัและพิสจูน ์
ไดจ้รงิ	ดงันัน้	กรณบีรษิทัฯทีจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล	จ�าเป็น 
จะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องและจะต้องน�าเงินไปใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีก่อให้เกิดรายได้ของนิติบุคคลน้ัน	 ๆ 
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนโดยท่ัวไปต่อความเช่ือถือ 
ในการประกอบกจิการของบรษิทัฯ	ทัง้ยงัใหค้วามเชือ่มัน่ 
ต่อผู้ร่วมลงทุนในนิติบุคคลน้ัน	ๆ	และก่อให้เกิดความโปร่งใส 
ร่วมกันของผู้ร่วมลงทุน	 อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ 
ของบริษัทฯ	 ต่อสายตาผู้ร่วมค้าและกับหน่วยงาน 
ทางราชการทีม่หีนา้ทีก่�ากบัดแูลเกีย่วกบัภาษอีากร	ทัง้ยงั 
สามารถน�าเอกสารการท�าธุรกรรมทางการเงินเชิงภาษีอากร 
มาใช้แสดงความถูกต้อง	 และเป็นพยานหลักฐานได้ 
อีกทั้งยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่องบการเงิน 
และงบก�าไรขขาดทุนของบริษัทฯ	อีกด้วย	อันจะท�าให้ธุรกิจ 
น่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตราฐานทางบัญชี	 และสามารถ 
ตรวจสอบการใชเ้งิน	ตามหลักฐานข้อเท็จจรงิเพื่อน�าไปสู ่
การจัดท�าเอกสารทางการเงินและบัญชีในการแสดง 
สถานะของนติบิคุคลนัน้	ๆ 	ดงันัน้	การตรวจสอบธรุกรรม 
ทางการเงินเชิงภาษีอากร	 จะสามารถพิสูจน์พฤติกรรม 
และข้อเท็จจริ งทางการเงินตามบัญชีเดินสะพัด 
ของนิติบุคคลสอบยันกับระบบภาษี	 หัก	 ณ	 ที่จ่าย 
ภาษมีลูคา่เพิม่	ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	รวมทัง้อากรแสตมป	์	

การพิสูจน์ กรณีการรับเงินค่าจ้าง 

ขั้นตอนที่ 1            
โดยปกติทั่วไป	การรับจ้างต่าง	ๆ 	จะปรากฏหลักฐาน	 

เช่น	สัญญาจ้าง	บันทึกข้อตกลง	ตลอดเอกสารที่บ่งบอก 
เป็นการจ้างโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน	 จ�าเป็น 
ตอ้งสบืสวนสอบสวนกรณกีารจา้งดงักลา่วมกีารตดิอากร 
ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรหรือไม่	จึงท�าให้ทราบว่า 
มีนิติบุคคลใดมีรายได้และนิติบุคคลใดมีรายจ่าย

ขั้นตอนที่ 2
จากข้อมูล	การติดอากรตามสัญญาจ้าง	ขั้นตอนที่	1 

บริษัทฯ	 ผู้ว่าจ้างจ�าเป็นจะต้องท�าธุรกรรมทางการเงิน 

20 ว�รส�รยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม

บนคว�มเคลื่อนไหว
นายธวัชชัย	รัตนปรีชาชัย	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ

ส�านักคดีความมั่นคง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ



บนคว�มเคลื่อนไหว

เพื่อจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง	 ซึ่งการจ่ายเงิน 
ค่าจ้างดังกล่าว	ประมวลรัษฎากร	ก�าหนดให้ผู้จ่ายเงินได ้
ต้องหักภาษี	 ณ	 ท่ีจ่าย	 ร้อยละ	 3	 ให้กับผู้รับเงิน	 
ตามมาตรา	3	เตรส	และน�าส่วนที่หักภาษี	ณ	ที่จ่ายน�าส่ง 
ให้กรมสรรพากร	 ด้วยแบบ	 ภ.ง.ด.	 53	 และน�าค่าจ้าง 
ที่จ่ายไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ	 
อันจะก่อให้เกิดเอกสารทางการเงินคือหลักฐานการท�า 
ธุรกรรมทางการเงิน	 กับเอกสารทางภาษี	 ภ.ง.ด.	 53	 
สอดคล้องตรงกัน

ข้อสังเกต	 ประมวลรัษฎากรก�าหนดให้การจ่ายเงิน 
จ้างท�าของต้องหักภาษี	 ณ	 ท่ีจ่าย	 หากไม่ด�าเนินการ 
ตามกฎหมาย	 จะไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายของนิติบุคคล	 
และอาจถูกตรวจสอบในการส�าแดงรายจ่ายเป็นเท็จได้

ขั้นตอนที่ 3
จากข้อมูลการจ่าย	 (ตามขั้นตอนที่	 2)	 เงินของ 

นิติบุคคลหนึ่ง	 จ่ายให้กับผู้รับเงิน	 ดังนั้นผู้ได้รับเงิน 
ตามสัญญาจ้าง	จะต้องออกหลักฐานการรับเงินที่เรียกว่า 
ใบก�ากบัภาษีเพือ่เปน็หลกัฐานใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ	และผูร้บัเงนิ 
จะต้องน�ารายได้จากค่าจ้างภายในเดือนภาษีน้ัน	 ๆ	 
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (ภ.พ.30)	 
เพื่อยืนยันและสอบยันข้อมูล	ตามขั้นตอนที่	1	

ข้อสังเกต	 หากไม่มีการน�ารายได้ตามข้ันตอนท่ี	 2	 
ไปย่ืนแบบ		ภ.พ.		30		อาจเป็นธุรกรรมน่าสงสัยและไม่น่าเช่ือถือ 
อีกทั้งอาจมีความผิด	กรณีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 4
การพิสูจน์ข้อมูลการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายของบริษัท	A	 

ที่จ่ายให้กับบริษัท	 B	 สอบทานกับหลักฐานตามแบบ 
แสดงรายการ	การเสยีภาษ	ีภ.พ.	30	ของบรษิทั	B	วา่มข้ีอมลู 
หรอืขอ้สงสยัตามยอดขายและยอดซือ้สมัพนัธก์นัหรอืไม	่
ดังแสดงในตารางที่ 1

ปี พ.ศ. เดือน
แบบภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย 

ภ.ง.ด. 53 บ.A
แบบ ภ.พ. 30 บ.B

(ยอดข�ย)
แบบ ภ.พ. 30 บ.B 

(ยอดซื้อ)

2547 กรกฎ�คม 15,355,000.00 15,355,000.00 15,151,455.97

กันย�ยน 12,495,000.00 12,755,000.00 12,317,416.64

12,075,000.38 12,737,644.72

ตุล�คม 6,450,000.00 3,142,523.36 109,636.00

พฤศจิก�ยน 45,100,000.00 45,327,500.00 30,294,451.00

ธันว�คม 5,140,000.00 5,140,000.00 56,182,714.29

2548 มกร�คม 59,400,000.00 - -

กุมภ�พันธ์ 62,500,000.00 - -

รวม 252,700,000.00 140,297,439.64 126,550,902.36

     แสดงก�รเปรียบเทียบข้อมูล ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ. 30 ที่ได้จ�กกรมสรรพ�กร

ข้อสังเกต	 รายละเอียดจากตารางที่	 1	 พบข้อมูลจากการยื่นแบบ	 ภ.พ.30 
(ยอดขาย)	บ.B	ไมส่อดคลอ้งกบัแบบขอ้มลูตามแบบ	ภ.ง.ด.	53	ของ	บ.A	และขอ้มลู 
ยอดซื้อ	 ก็ยังไม่สัมพันธ์กับการจ้างท�าของ	 จึงมีข้อพิรุธในทางภาษี	 ไม่สอดคล้อง 
กับทฤษฎีทางธุรกรรมทางการเงินและภาษี	ดังนั้น	จึงเป็นธุรกรรมต้องสงสัย

ภาพแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 5 
การพิสูจน์กิจการตามสัญญาว่ามีการด�าเนินการที่ก่อให้เกิดผลงานตามที่ได้ 

ว่าจ้างจริงหรือไม่	ซึ่งต้องตรวจผลงานที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่รับจ้าง	อันจะพิสูจน ์
การจ่ายเงินกันจริงและมีผลงานตามที่จ่ายเงิน	 หากแต่ผู้รับเงินไม่แสดงรายได้ 
ทางภาษี	 ก็จะท�าให้ธุรกรรมทางการเงินและทางภาษีไม่สอดคล้องกัน	 จึงอาจมี 
ความผิดฐานหลีกเล่ียงการเสียภาษไีด	้หรอื	อาจมีสัญญาจา้งแตไ่มม่เีนือ้งานแสดง	 
จึงไม่มีการจ้างงานจริงแต่น�าเอาสัญญาไปเป็นค่าใช้จ่าย	 ก็เป็นการท�าธุรกรรม 
ที่เป็นไปไม่ได้	จึงเป็นธุรกรรมต้องสงสัย

ขั้นตอนที่ 6 
การตรวจพสูิจนส์ถานประกอบการของนติบิคุคลมสีถานประกอบกจิการจรงิ 

หรอืไม	่มกีารจดทะเบยีนประกอบกจิการ	ประเภทใด	ลักษณะสถานประกอบการ 
มีสภาพอย่างไร	มีคนงานจ�านวนเท่าใด	ผลประกอบการ	(รายได้)	มีความสัมพันธ ์
กับข้อมูลตามลักษณะของโครงสร้างนิติบุคคลหรือไม่	 เพื่อชี้ความเป็นไปได้ 
ในเชิงธุรกิจ	 จากการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการ	 จ�านวนพนักงาน 
และเครือ่งมอื	อปุกรณ	์(งบการเงนิ)	จะพสิจูนค์วามสามารถในการประกอบธรุกจิ 
ได้จริงตามข้อมูลตามตารางที่เป็นตัวอย่างหรือไม่

ข้อสังเกต	 ข้อมูลสถานประกอบการจะเป็นหลักฐานส�าคัญในการรับรอง 
การประกอบธุรกิจจริงหรือไม่ เพื่อต่อยอดการพิ สูจน์ ในขั้นตอนอื่น	 ๆ	 
ว่าเป็นจริงหรือเท็จภ.พ.30 ภ.ง.ด.53

ต�ร�งที่ 1
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ขั้นตอนที่ 7
พิสูจน์ทราบจากหลักฐานของผู้รับเงิน	 เพื่อพิสูจน์การสั่งซ้ือวัสดุ	

อุปกรณ์	ที่ได้รับจ้างจริงหรือไม่	ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลทางภาษี	
ของ	 บริษัท	 B	 ช่องยอดซ้ือ	 ว่ามีนิติบุคคลใดออกหลักฐานใบก�ากับ
ภาษีซื้อ	

ขอ้สงัเกต	การแสดงยอดซือ้ทีไ่มม่กีารซือ้จรงิ	จงึเปน็การอ�าพราง
ยอดซื้อ	ที่ไม่เกิดขึ้นจริง	 เพื่อมีเจตนาไม่เสียภาษี	หรือท�าให้เสียภาษี
น้อยลง

ขั้นตอนที่ 8
ตรวจพิสูจน์การน�ารายการภาษีซื้อ	 ตามขั้นตอนที่	 7	 ไปสอบยัน 

ผู้ออกใบก�ากับภาษีซ้ือว่ามีการซ้ือขายจริงหรือไม่ประกอบกับ 
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม	 

ตอ่กรมสรรพากรวา่		บรษิทัฯทีซ้ื่อวสัดมีุสทิธิออกใบก�ากบัภาษหีรอืไม ่
หากเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกใบก�ากับภาษีแล้ว	 น�าภาษีซ้ือมาใช้ถือว่า
เป็นการน�าใบก�ากับภาษีปลอมมาใช้	 ตามนิยามใบก�ากับภาษีปลอม	
ประมวลรัษฎากร	มาตรา	89	(7)	วรรคสองประกอบมาตรา	82/5(5)	
ทั้งยังเป็นข้อมูลการท�าสัญญาจ้างจริงหรือไม่อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 9
ตรวจสอบการท�าบัญชีของนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง	 โดยขอหลักฐาน

การบันทึกบัญชีตามสัญญาจ้าง	ว่ามีเอกสารตามบัญชีถูกต้องหรือไม่	
สว่นนติบิคุคลผูร้บัจา้ง	มกีารบนัทกึบญัชรีบัและจา่ยตา่ง	ๆ 	สอดคลอ้ง
สัมพันธ์กับรายได้	 ตามโครงการที่ว่าจ้างหรือไม่	 เช่น	 ค่าจ้างคนงาน	
และวสัดอุปุกรณ	์รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยตา่ง	ๆ 	มคีวามสมัพนัธกั์บสญัญาจ้าง 
หรือไม่	ซึ่งจะเป็นค�าตอบว่ามีการประกอบการจริงหรือไม่

แผนผังแสดงการธุรกรรมเชิงภาษีอากร

บริษัท	A

จากแผนภูมิในส่วนของบริษัท	B 
ยืนยันได้ว่า	ไม่ได้ประกอบ

กิจการตามโครงการดังกล่าวจริง	
เป็นเพียงการจัดท�าธุรกรรมภาษี
เพื่ออ�าพรางการด�าเนินการตาม

โครงการดังกล่าว
บริษัทที่ไม่มีสิทธิออกใบก�ากับภาษี

(ปลอมใบก�ากับภาษี)

ตรวจสอบหลักฐานจาก
แบบแสดงรายการหักภาษี	

ณ	ที่จ่าย	ภ.ง.ด.	53	 
ท่ีย่ืนต่อกรมสรรพากร

สัญญาจ้างท�าของต้องติด
อากรแสตมป์	ตามประมวล

รัษฎากร

สอบทานงบการเงิน 
และการบันทึกบัญชี

บ.	C	28,015,380 บ.	D	30,487,380 หจก.สินวัฒนา	
31,440,500

สนับสนุนข้อมูล	 
กรมสรรพากร

จ่ายเงินให้กับ	3	
บริษัทเป็นเงิน	

89,943,560	บาท

รายได้	รายจ่าย	(ภาษีซื้อ)	 
ตรวจสอบสภาพสถานประกอบการ 
	ตรวจสอบ	การท�าใบก�ากับภาษี 
ซ้ือมาใช้	ไม่มีการประกอบการจริง

รายการบันทึกเป็นรายปี	รับ	จ่าย	
มีหลักฐานการบันทึกบัญช ี
ถูกต้องหรือไม่	และมีการ 
บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตาม 
ใบก�ากับภาษีปลอมตาม 
ข้อมูลกรมสรรพากร

ตรวจสอบหลักฐาน	
การจ่ายเงินตามแบบ	

ภ.ง.ด.	53	 
(หัก	ณ	ที่จ่าย	3	%)

ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายเงินตามแบบ	 

ภ.พ.	30		(มูลค่าเพ่ิม	7%)

ตรวจสอบหลักฐาน 
จากระบบ	ภ.ง.ด.	50
(งบการเงิน)

บริษัท	B
จ่ายค่าจ้างตามแบบ	ภ.ง.ด.	53	ต้ังแต่	ก.ค.	47	–	ก.พ.	48

252,700,000.00	บาท
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สรุป  การตรวจสอบการท�าธุรกรรมทางการเงินกับภาษี	 เป็นการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ 
ของธุรกรรมทางการเงินและภาษีว่า	มีความสัมพันธ์กันถูกต้องหรือไม่	ทั้งการพิสูจน์ธุรกรรม 
ทางการเงินและภาษี	 ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญ	 ในเชิงพยานหลักฐานในทางคดีเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท�าการพิสูจน์ตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นเพ่ือความแท้จริง 
ของข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน	 ทั้งยังเป็นการยืนยันการท�าธุรกรรมโดยมีหลักฐานทางภาษี 
สนับสนุนธุรกรรมทางการเงินด้วย	 ซึ่งตารางที่น�าเสนอเป็นตัวอย่างการพิสูจน์ในเชิงภาษี 
จากการย่ืนแบบของบรษิทัฯ		ทีจ่า่ยเงนิกบับรษิทัฯ		ผู้รบัเงนิ	จงึเปน็ไปไมไ่ด	้และไมม่คีวามสมัพนัธ ์
กับเส้นทางของการเงินและสอบยันกับแบบแสดงรายการเสียภาษีและการน�าใบก�ากับภาษี 
ซือ้มาสอบยนั		ปรากฏวา่		ไม่มบีรษิทัฯ		ทีป่รากฏตามใบก�ากบัภาษ	ี	การน�าใบก�ากบัภาษปีลอมมาใช ้
ก็เพื่อประโยชน์การเสียภาษีเท่าน้ัน	 มิได้หมายความว่า	 เป็นผู้ประกอบการจริงเป็นเพียงช่องทาง 
การน�าเงินออกจากบริษัทฯ	 โดยใช้ระบบภาษีอ�าพรางซ่อนเร้นการจ่ายเงินให้ดูสอดคล้อง 
กับงบทางการเงินของบริษัทผู้จ่ายเงิน	และบริษัทผู้รับเงินเท่าน้ัน	 ดังน้ัน	การท�าสัญญาจ้างดังกล่าว 
เป็นการอ�าพราง	 โดยมีเจตนาน�าเงินออกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมอย่างใด		ๆ 		อันมีนัยส�าคัญโดยผ่านบริษัท	B	ในการอ�าพรางซ่อนเร้น 
ธุรกรรมทางภาษี	 อันมีพิรุธและเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริง	 ส�าหรับประเด็นการพิสูจน์	 
ใบก�ากบัภาษซีือ้ของบรษิทั		B		ตามแบบ	ภ.พ.	30		นัน้		กรมสรรพากร	ในฐานะหนว่ยงานของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน	ยืนยันว่า	บริษัทฯ	C,D,F	ที่ออกหลักฐานใบก�ากับภาษีให้กับ 
บริษัท		B		ไม่มีการประกอบการจริง		การออกหลักฐานใบก�ากับภาษี		จึงเป็นการออกใบก�ากับภาษีปลอม 
ตามค�านิยามของประมวลรัษฎากร	 ประกอบกับข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 
สภาพสถานประกอบการ	 จ�านวนพนักงานของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลรายได้	 
การน�าใบก�ากับภาษีปลอมมาใช้ก็เพ่ือประโยชน์การเสียภาษีให้น้อยลงเท่าน้ัน	 มิได้หมายความเป็น 
ผู้ประกอบการจริง	 เป็นเพียงช่องทางน�าเงินออกจากบริษัทนิติบุคคลโดยใช้ระบบภาษี		 
อ�าพรางซ่อนเร้นการจ่ายเงิน	 ให้ดูสอดคล้องกับงบทางการเงินของบริษัทผู้รับเงิน 
และบริษัทจ่ายเงินฯ	 จึงเป็นการใช้แบบภาษีอากรอ�าพรางการใช้เงินของนิติบุคคลเพื่อมี 
นัยส�าคัญ	 เพื่อให้มีการน�าเงินออกจากบริษัทฯ	 โดยสามารถน�าเงินมาใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน 
และยังน�าเงินที่ออกมาใช้	 อันมิใช่ความมุ่งหมายของนิติบุคคลมารับประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย 
ซ่ึงอาชญากรรมลักษณะเช่นน้ี	 	 จึงเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ท�าลายระบบเศรษฐกิจ 
และธุรกิจโดยรวมอีกด้วย	
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