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ค าส่ังกรมสรรพากร 
ที ่ท.ป. 122/2545 

เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
------------------------------------------------------------------ 

  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 และขอ้ 5 ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี เร่ือง ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
และรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี (ฉบบัท่ี 2) เร่ือง 
ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรจึงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การปฏิบติังาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัต่อไป 
  
 ข้อ1 ในค าสั่งน้ี 
  “ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมายความว่า ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายไทยท่ีได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
  “ผูส้อบบญัชีภาษีอากร” ให้หมายความรวมถึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงตรวจสอบ
และรับรองบญัชีหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง 
 ข้อ2 การปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
  2.1 มาตรฐานการปฏิบติังาน 
                            2.1.1  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตอ้งจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับงานท่ี
รับตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยให้จดัเก็บ
แนวทางการสอบบญัชีดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 
                            2.1.2  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องจัดท ากระดาษท าการ เพื่อบันทึกการ
ตรวจสอบและจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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                            2.1.3  การปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี ให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
เน้นการทดสอบความถูกตอ้งของงบการเงินและบญัชีว่าถูกตอ้งเป็นจริงตามควรตรงตามเอกสาร
ประกอบการลงบญัชี และบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ ซ่ึงงบการเงินตอ้ง
แสดงข้อมูลและรายการตรงตามสมุดบัญชี รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญทางด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยเลือกใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบักรณี 
                            2.1.4  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตอ้งท าการตรวจสอบการปรับปรุงก าไรสุทธิ/
ขาดทุนสุทธิทางบญัชี เป็นก าไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจดัท า
บญัชีพิเศษของกิจการท่ีก าหนดไวต้ามประมวลรัษฎากร 
                            2.1.5  ในกรณีท่ีพบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีพฤติการณ์ในการท าเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีหรือบนัทึกบญัชี โดยท่ีเห็นวา่น่าจะไม่ตรงกบัความเป็นจริงอนัอาจเป็นเหตุให้
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมิตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลงกวา่ท่ีควรเสีย ให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
เปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของบญัชี และแจง้พฤติการณ์ไวใ้นรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีท่ีตนจะตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง 
                          “ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีอธิบดีก าหนด” (แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.147/2548 ใช้บังคบั 4 
มีนาคม 2548 เป็นตน้ไป) 
  2.2  การแจง้รายช่ือกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี 
                            ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตนจะ
ลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายนของทุกปี พร้อมแนบหนงัสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมีขอ้ความอยา่ง
นอ้ยตามแบบทา้ยแบบส าหรับการแจง้จ านวนและรายช่ือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 
                            กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไดแ้จง้ไว้
ตามวรรคหน่ึง ให้แจง้การเปล่ียนแปลงต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในวนัท่ี 5 ของเดือน
ถดัจากเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ก่อนวนัท่ีลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี 
                            กรณีผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรจาก
อธิบดีภายหลังก าหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลตามวรรคหน่ึง ให้แจ้งจ านวนและรายช่ือห้าง
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หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจะลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีภายในหกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
                            การแจง้จ านวนและรายช่ือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงกรณี
ท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีการลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีด้วย(แก้ไข
เพิ่มเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.147/2548 ใชบ้งัคบั 4 มีนาคม 2548 เป็นตน้ไป) 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดแบบค าขอ/แบบแจง้เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นแบบค าขอ/แบบแจง้เก่ียวกบั การตรวจสอบและ
รับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2548 ใช้บงัคบั 4 มีนาคม 
2548 เป็นตน้ไป) 
 ข้อ3 การรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
  การตรวจสอบและรับรองบญัชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
จดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมีขอ้ความตามแบบทา้ยค าสั่งน้ี 
 ข้อ4 ค าสั่งน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในค าสั่งน้ีเป็นตน้ไป 
  

สั่ง ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 

ศุภรัตน์ ควฒัน์กุล 
(นายศุภรัตน์ ควฒัน์กุล) 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/25884.0.html
http://www.rd.go.th/publish/25884.0.html
http://www.rd.go.th/publish/25884.0.html
http://www.rd.go.th/publish/25884.0.html
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ค าส่ังกรมสรรพากร 
ที ่ท.ป. 123/2545 

เร่ืองก าหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต  
แห่งประมวลรัษฎากร 

----------------------------------------------------------- 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 และขอ้ 6 ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี เร่ือง ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการ ตรวจสอบ
และรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี (ฉบบัท่ี 2) เร่ือง 
ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรจึงก าหนดจรรยาบรรณของ ผูต้รวจสอบ
และรับรองบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
  
 ข้อ1 ให้ยกเลิกค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.99/2544 เร่ือง ก าหนดมรรยาท การปฏิบติังาน 
การรายงาน และบทลงโทษส าหรับผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 ข้อ2 จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
  2.1 ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
                             2.1.1  ไม่รับตรวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการท่ีตนขาดความเป็นอิสระ 
                             2.1.2  ไม่รับตรวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการท่ีตนขาดความเป็นกลาง
โดยมีผลประโยชน์หรือต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น หรือโดยมีเหตุอ่ืนท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
ล าเอียงและส่งผลใหมี้การละเวน้การเสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
                             2.1.3  ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีดว้ยความเท่ียงธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต 
                             2.1.4  ไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบ
การเงินท่ีตนลงลายมือช่ือรับรองไวใ้นรายงาน ซ่ึงอาจท าให้เกิดการหลงผิดและอาจเสียหายแก่ 
กิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีนั้น หรือแก่กรมสรรพากร หรือแก่บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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                             2.1.5  ไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ขาย ออก หรือใชใ้บก ากบัภาษีท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
                             2.1.6  ไม่ เป็นผู ้ท่ี มี ส่ วน เก่ียวข้องกับการลงบัญ ชีห รือการท าเอกสาร
ประกอบการลงบญัชี ซ่ึงเป็นเหตุให้กิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีนั้นมิตอ้งเสียภาษีหรือเสีย
ภาษีนอ้ยลงกวา่ท่ีควรเสีย 
                             2.1.7  ไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีของกิจการใด ซ่ึงมีเหตุผลเช่ือไดว้่ามีขอ้มูลท่ีผิดหรือบิดเบือนไปจากขอ้เท็จจริงและมีการละ
เวน้หรือปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งยืน่ต่อกรมสรรพากร 
                             2.1.8  ไม่รับรองบัญชีท่ีตนเป็นผู ้จ ัดท าข้ึนเอง หรือช่วยเหลือ หรือเป็น 
ผูจ้ดัท าบญัชีชุดอ่ืนข้ึน เพื่อเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร 
                        2.2  ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
                             2.2.1  ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรู้ความสามารถของวชิาชีพ 
                             2.2.2  ไม่ตรวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการท่ีเกินความรู้ความสามารถ
ของตนท่ีจะปฏิบติังานได ้และไม่ท าการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกวา่ 300 รายต่อปี 
                             2.2.3  ไม่ลงลายมือช่ือรับรองในรายงานของกิจการท่ีตนมิได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหรือควบคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ 
                             2.2.4  สอดส่องใชค้วามรู้ความระมดัระวงัในการตรวจสอบและรับรองบญัชี
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพโดยทัว่ไป 
                             2.2.5  ไม่ยินยอมให้ผู ้อ่ืนอ้างว่าตนเป็นผู ้ตรวจสอบและรับรองบัญชีใน 
กิจการใดโดยตนมิไดป้ฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี 
  2.3 จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี 
                             2.3.1  ไม่เปิดเผยความลบักิจการของผูเ้สียภาษีหรือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยน า
ออกแจง้แก่ผูใ้ด หรือให้ทราบโดยวิธีใดส าหรับกิจการท่ีตนไดรู้้มาในหนา้ท่ีจากการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีอนัเป็นเหตุให้กิจการนั้นไดรั้บความเสียหาย เวน้แต่การกระท านั้นเป็นการกระท าตาม
หนา้ท่ีทางวชิาชีพหรือตามกฎหมาย 
                             2.3.2  ไม่ละทิ้งการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีรับไวแ้ลว้โดยไม่
มีเหตุอนัสมควร 
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  2.4  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมอาชีพ 
                             2.4.1  ไม่แย่งงานตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผูต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีอ่ืน 
                             2.4.2  ไม่ท าการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผู ้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูม้อบหมายนั้น 
  2.5  จรรยาบรรณทัว่ไป 
                             2.5.1  ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง
วชิาชีพในส่วนท่ีเก่ียวกบักฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอ่ืน 
                             2.5.2  ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู ้อ่ืนโฆษณาด้วยประการใด ๆ ซ่ึงการ
ประกอบวชิาชีพอนัแสดงใหเ้ห็นวา่จะช่วยเหลือใหเ้สียภาษีนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
                             2.5.3  ไม่ให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการ จูงใจ
ใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานตรวจสอบและรับรองบญัชีมาใหต้นท า 
                             2.5.4  ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดในเม่ือบุคคลนั้น
ไดรั้บงานเพราะการแนะน าหรือการจดัหางานของตน 
                             2.5.5  ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอตัราสูงต ่าตาม
ยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพย์สินใดท่ีตนตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีเป็นเกณฑ ์
 ข้อ3ค าสั่งน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในค าสั่งน้ีเป็นตน้ไป 
  

สั่ง ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 

ศุภรัตน์ ควฒัน์กุล 
(นายศุภรัตน์ ควฒัน์กุล) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ค าส่ังกรมสรรพากร 
ที ่ท.ป.146/2548 

เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึน้ทะเบียน การออกใบอนุญาตการอบรม การต่ออายุ 
และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต  

แห่งประมวลรัษฎากร 
----------------------------------- 

     
 อาศยัอ านาจตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั
การตรวจสอบและรับรองบญัชี  เร่ือง  ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร  เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี  (ฉบบัท่ี 2)  เร่ือง  ก าหนดระเบียบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี  ตามมาตรา  3  สัตต  แห่งประมวลรัษฎากร  ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีค าสั่งให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติ   การ
ทดสอบ  การขอข้ึนทะเบียน  การออกใบอนุญาต  การอบรม  การต่ออายุ  และการขอออกใบแทน
ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัต่อไปน้ี 
  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 1.1 ของข้อ 1 ของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.98/2544  เร่ือง 
ก าหนดคุณสมบติั การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และ
การขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร  ลงวนัท่ี  12  มีนาคม พ.ศ. 2544  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี หรือประกาศนียบตัรทางการ
บญัชี ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
รับรองเทียบเท่าไม่ต ่ากวา่ปริญญาดงักล่าว” 
  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.98/2544 เร่ือง ก าหนด
คุณสมบติั การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอ
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ออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรลงวนัท่ี 
12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “เม่ือได้รับการข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบัญชีภาษีอากรแล้ว 
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมงต่อปีจากองค์กรวิชาชีพบญัชีหรือหน่วยงานท่ี
อธิบดีใหค้วามเห็นชอบ” 
  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 5.1.1 และ 5.1.2 ของ 5.1 ของข้อ 5 ของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี 
ท.ป.98/2544 เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การ
อบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “5.1.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษี
อากรต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในสามเดือนก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินสุด โดยให้แนบ
ส าเนาหรือภาพถ่ายใบประกาศนียบตัรหรือหนงัสือรับรองผา่นการอบรมท่ีไดรั้บการอบรมระหวา่ง
ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามท่ีก าหนดในขอ้ 4 
 5.1.2 กรณีท่ีไม่สามารถยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรภายใน
เวลาท่ีก าหนดใน 5.1.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนระยะเวลาดงักล่าว
ไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอธิบดีแลว้ แต่ทั้งน้ี ตอ้งขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกินหก
เดือนก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินสุด มิฉะนั้นให้ถือว่าผูน้ั้นหมดสภาพการเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
และหากประสงคจ์ะเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อไปจะตอ้งยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัท่ีใบอนุญาตส้ินสุดและเขา้รับการอบรมอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบแปดชัว่โมง” 
 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.98/2544 เร่ือง ก าหนด
คุณสมบติั การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอ
ออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 
12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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ข้อ 7 ผูส้อบบัญชีภาษีอากรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน  
การอบรมจากกรมสรรพากร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การขอแก้ไข
ทะเบียน รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีก าหนด 
  

ขอ้ 8 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 8 ของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.98/2544 
 เร่ือง ก าหนดคุณสมบติั การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การ
อบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ข้อ 8 หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแกไ้ขทะเบียนของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนด 
  

ข้อ 9 ค าสั่งน้ีให้ใช้บังคบัตั้ งแต่วนัท่ีท่ีลงในค าสั่งน้ีเป็นตน้ไป เวน้แต่ขอ้ 2 ให้ใช้บังคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 

 
  

สั่ง ณ วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 
 

ศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์
(นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย)์ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบญัชีภาษอีากรในภาคเหนือเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานการตรวจสอบบัญชี 

 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 123/2545 
 

 โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาการคน้ควา้อิสระเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจาก
ท่านโปรดใหข้อ้มูลในแบบสอบถามน้ี และโปรดส่งคืนแบบสอบถามตามท่ีอยูด่า้นหลงั 
 

 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือท่ีไดรั้บจากท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

นายสุรัตน์ ยาสิทธ์ิ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบญัชี 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการเลือก และหากเป็นค าตอบอ่ืน ๆ โปรดเขียน
ค าตอบลงในช่องวา่งท่ีเตรียมไวใ้ห ้
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้สอบบัญชีภาษีอากรทีต่อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
  (  ) ชาย  
  (  ) หญิง 

2. อาย ุ
  (  ) 20 – 30 ปี     
  (  ) 31 – 40 ปี 
  (  ) 41 – 50 ปี     
  (  ) มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
   (  ) ปริญญาตรี     
   (  ) ปริญญาโท 
   (  ) สูงกวา่ปริญญาโท ระบุ__________________________ 
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4. ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  (  ) 0 – 2 ปี 
  (  ) 3 – 5 ปี 
  (  ) 6 – 10 ปี 
  (  ) 10 ปี ข้ึนไป 

 

5. ระยะเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  (  ) ต ่ากวา่ 2 ปี 
  (  ) 2 – 4 ปี 
  (  ) 5 – 7 ปี 
  (  ) มากกวา่ 7 ปี 

 

6. จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  (  ) ไม่เคยปฏิบติังาน 
  (  ) 1 – 100 งบ 
  (  ) มากกวา่ 100 งบ 

 

7. ท่านไดมี้การติดต่อรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (  ) ส านกังานบญัชีจดัหาให้ 
  (  ) เลือกและจดัหาเอง 
  (  ) เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้แนะน าจดัหามาให ้
  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................. 
 

8. ก่อนการรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่านมีการสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลลูกคา้จากส่ิงใด (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (  ) ฐานะการเงินของธุรกิจ 
  (  ) ขอ้มูลจากงบการเงิน เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน 
  (  ) ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปีท่ีผา่นมา 
  (  ) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
  (  ) ขอ้มูลการเสียภาษียอ้นหลงั 
  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................... 
9.  จ านวนผูช่้วยในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  (  ) 1 – 3 คน 
  (  ) 4 – 6 คน 
    (  ) มากกวา่ 6 คน โปรดระบุ.................................................. 
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ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร  

ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงานสอบบัญชี และการ
แจ้งรายช่ือลูกค้า 

 

   1.1 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน      
       - มีความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้      

       - การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ      

       - ลูกคา้ไม่ตอบรับงานตามหนงัสือตอบรับงาน      
       - การติดต่อรับงานจากลูกคา้      

       - จ  านวนรายในการรับงาน      

   1.2 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวการแจง้ช่ือลูกคา้      
       - ขั้นตอนและวิธีการแจง้ช่ือลูกคา้      

       - ระยะเวลาของการแจง้รายช่ือลูกคา้      

       - การแจง้ช่ือลูกคา้ในรอบระยะเวลาบญัชีต่อไป      
       - การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกคา้      

       - แบบท่ีตอ้งใชใ้นการแจง้รายช่ือลูกคา้      

2. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานสอบบัญชี 
การประเมินความเส่ียง และแนวทางการสอบบัญชี 

 

   2.1 การจดัท าแผนการสอบบญัชีโดยรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

     

   2.2 การประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบและรับรอง
บัญ ชีไว้เป็ นลายลักษณ์ อักษรตามหลัก เกณฑ์ ท่ี อ ธิบ ดี
กรมสรรพากรก าหนด 

     

   2.3 การจัดท าแนวทางการสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี 

     

3. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท ากระดาษท าการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

   3.1 การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับ
องคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 
        - รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

     

        - เงินลงทุนชัว่คราว      

       - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน      

       - เงินให้กูย้มืระยะสั้น      
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ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร (ต่อ)  

ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

   3.1 การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับ
องคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
       - สินคา้คงเหลือ 

     

       - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น      

       - เงินลงทุนระยะยาว      

       - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      

       - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน      

       - เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน 

     

       - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน      

       - เงินกูย้มืระยะส้ัน      

       - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน      

       - เงินกูย้มืระยะยาว      

       - หน้ีสินอ่ืน      

       - ส่วนของทุน      

   3.2 การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับ
องคป์ระกอบในงบก าไรขาดทุนท่ีมีสาระส าคญั 
       - รายได ้

     

       - ตน้ทุน      
       - ค่าใชจ่้าย             

   3.3 การจดัหาหลักฐานประกอบการจัดท ากระดาษท า
การตรวจสอบและรับรองบญัชี 

     

   3.4 การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามงบ
แสดงฐานะการเงิน 

     

   3.5 การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามงบ
ก าไรขาดทุน 

     

   3.6 การจดัท ากระดาษปรับปรุงก าไรสุทธิทางบญัชี เป็น
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร 
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ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร (ต่อ)  

ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. ปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานการจัดท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 

   4.1 การสอบทานรายการในงบแสดงฐานการเงิน      
   4.2 การสอบทานรายการในงบก าไรขาดทุน      
   4.3 การสอบทานรายการในการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

     

5. ปัญหาและอุปสรรคในการรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี 

 

   5.1 การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมี
รูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

     

  5.2 การรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีไวใ้นรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

     

6. ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบ
แจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้ เป็น หุ้นส่วนหรือ
ผู้จัดการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50  

     

7. ปัญหาและอุปสรรคท่ัวไป  
  7.1 พนกังานบญัชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอในดา้น
บญัชีและการด าเนินงานของกิจการ 

     

  7.2 พนักงานบญัชีของกิจการไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชี 

     

  7.3 ผูบ้ริหารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอใน
การบริหารของกิจการ 

     

  7.4 กิจการตอ้งการงบการเงินในเวลารวดเร็วหลงัจากปิด
บญัชีประจ าปี 

     

  7.5 กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีล่าชา้ 

     

 

6. ปัญหาและอุปสรรคด้านอืน่ในการปฏิบัตงิานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ถ้าม)ี 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ท.ป. 123/2545  

ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตย์
สุจริต 

 

    1.1 ถูกจ ากัดขอบเขตในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
ซ่ึงส่งผลผลกระทบต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี 

     

    1.2 ขาดความ อิส ระ เป็ น ในก ารป ฏิบั ติ งาน ก าร
ตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 

     

    1.3 การปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็น
สาระส าคญัของงบการเงินที่ตนลงลายมือรับรอง 

     

    1.4 การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี ซ่ึง
เป็นสาเหตุท าให้กิจการไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษี
นอ้ยลง 

     

2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
    2.1 การจดัท างบโดยยึดหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร
มากกวา่ใชห้ลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

     

    2.2 ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชีและ
การด าเนินงานของกิจการ 

     

    2.3 การจัดท าแนวทางการสอบบัญ ชีส าหรับการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตนรับตรวจสอบ
ทุกรายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

    2.4 การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการ
ตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

     

3. จรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี  
     3.1 ไม่สามารถน าข้อมูลของกิจการท่ีตนตรวจสอบ
และรับรองบญัชีแลว้พบว่าท าผิดกฎหมายไปแจง้ต่อทาง
ราชการ 

     

     3.2 การน าขอ้มูลส าคญัของกิจการท่ีตนปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
โดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ท.ป. 123/2545 (ต่อ)  

ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ  
     4.1 การแยง่งานจากเพ่ือนร่วมวชิาชีพ      
     4.2 การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ากว่า
ผู ้สอบบัญชีคนเดิมของกิจการ เพ่ือได้มาซ่ึงงานการ
ตรวจสอบบญัชี 

     

     4.3 ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกว่า
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั จากการมอบหมายจากผูส้อบ
บัญชีอ่ืน เพ่ือเป็นการพยายามหาลู่ทางท าให้กิจการจา้ง
เพ่ิมเติม 

     

5. จรรยาบรรณทั่วไป  
1. หาลูกค้าโดยโฆษณาเยี่ยงธุรกิจทั่วไป  ซ่ึ งท าให้
ภาพพจน์วชิาชีพเส่ือมเสียไป 

     

2. แนะน าลูกคา้ว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความ
เป็นจริง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ 

     

3.ไม่จูงใจผูอ่ื้น โดยการใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใน
ลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคคลอ่ืนแนะน าหรือ
จดัหางานการตรวจสอบบญัชีมาให้ 

     

4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ จาก
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน ท่ีไดรั้บงานเพราะจากการ
แนะน าของตนเอง 

     

 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้านอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือ 

เกีย่วกบัการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี 
 

 แบบสัมภาษณ์น้ีจดัท าข้ึน เพื่อการศึกษาหาขอ้มูลการคน้ควา้อิสระของ นายสุรัตน์ ยาสิทธ์ิ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงจะน าไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษาวจิยัเท่านั้น  
______________________________________________________________________________ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้สอบบัญชีภาษีอากรทีต่อบแบบสัมภาษณ์ 
1. เพศ 
  (  ) ชาย  
  (  ) หญิง 

 

2. อาย ุ
  (  ) 20 – 30 ปี     
  (  ) 31 – 40 ปี 
  (  ) 41 – 50 ปี     
  (  ) มากกวา่ 50 ปี 

 

3. ระดบัการศึกษา 
   (  ) ปริญญาตรี     
   (  ) ปริญญาโท 
   (  ) สูงกวา่ปริญญาโท ระบุ__________________________ 

 
 

4. เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรจงัหวดั _________________________ 
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ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3  สัตต แห่ง
ประมวลรัษฎากร  
1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเส่ียง และแนวทางการ
สอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการสอบทานการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้จัดการที่แนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

137 

 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ตามค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ท.ป. 123/2545  
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในด้านความเป็นอสิระ ความเทีย่งธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในด้านจรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี 
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4. ปัญหาและอุปสรร คในการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในด้านต่อผู้ร่วมวชิาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในด้านจรรยาบรรณทัว่ไป 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – สกุล  นายสุรัตน์ ยาสิทธ์ิ 
วนั เดือน ปี เกดิ  7 เมษายน 2531 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2552 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง การบญัชี 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
     ภาคพายพั เชียงใหม่ 
  ปีการศึกษา 2554  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
    ภาคพายพั เชียงใหม่ 
ประสบการณ์  มิถุนายน 2554 – กนัยายน 2554 Junior Accountant  
    บริษทั สยามมนัดาเลย ์จ  ากดั 
  ตุลาคม 2554 – กุมภาพนัธ์ 2555 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  
   ส านกังานสอบบญัชี ธ สถิตย ์
  มีนาคม 2555 – ปัจจุบนั ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  
   บริษทั เอ็นบี แอคเคาน์ต้ิง – ออดิท  
   เซอร์วสิเซส จ ากดั 
 

     
 
 


