ภาคผนวก
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คาสั่ งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 122/2545
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สั ตต แห่ งประมวลรัษฎากร
-----------------------------------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และข้อ 5 ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่ อง กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่ อง
กาหนดระเบียบเกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิ บดีกรมสรรพากรจึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข
การปฏิบตั ิงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังต่อไป
ข้ อ1 ในคาสั่งนี้
“ห้ างหุ ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คล” หมายความว่า ห้ า งหุ ้ น ส่ วนจดทะเบี ย นที่ จดั ตั้ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงิ นได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็ นโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
“ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร” ให้หมายความรวมถึง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตซึ่ งตรวจสอบ
และรับรองบัญชีหา้ งหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ข้ อ2 การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
2.1 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
2.1.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ต้องจัดทาแนวทางการสอบบัญชี สาหรับงานที่
รับตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ โดยให้จดั เก็บ
แนวทางการสอบบัญชีดงั กล่าวไว้เป็ นหลักฐาน
2.1.2 ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ต้อ งจัด ท ากระดาษท าการ เพื่ อ บัน ทึ ก การ
ตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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2.1.3 การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
เน้นการทดสอบความถูกต้องของงบการเงิ นและบัญชี ว่าถู กต้องเป็ นจริ งตามควรตรงตามเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี และบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่ ซึ่ งงบการเงินต้อง
แสดงข้อ มู ล และรายการตรงตามสมุ ด บัญ ชี รวมถึ ง การตรวจสอบความถู ก ต้อ งในส่ วนที่ เป็ น
สาระส าคัญ ทางด้า นภาษี อ ากรตามประมวลรั ษ ฎากร โดยเลื อ กใช้วิ ธี ก ารตรวจสอบต่ าง ๆ ให้
เหมาะสมกับกรณี
2.1.4 ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ต้องทาการตรวจสอบการปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ /
ขาดทุนสุ ทธิ ทางบัญชี เป็ นกาไรสุ ทธิ /ขาดทุนสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจัดทา
บัญชีพิเศษของกิจการที่กาหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
2.1.5 ในกรณี ที่พบว่าห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลมี พฤติการณ์ ในการทาเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี หรื อบันทึกบัญชี โดยที่เห็นว่าน่าจะไม่ตรงกับความเป็ นจริ งอันอาจเป็ นเหตุให้
ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลนั้นมิตอ้ งเสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลงกว่าที่ควรเสี ย ให้ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากร
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของบัญชี และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง
“ส าหรั บ มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตาม
แนวทางที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด” (แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค าสั่ ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.147/2548 ใช้บ ังคับ 4
มีนาคม 2548 เป็ นต้นไป)
2.2 การแจ้งรายชื่อกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องแจ้งจานวนและรายชื่อห้างหุ ้ นส่ วนนิ ติบุคคลที่ตนจะ
ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ต ามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก าหนดภายในวัน ที่ 30
มิถุนายนของทุกปี พร้อมแนบหนังสื อตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีขอ้ ความอย่าง
น้อยตามแบบท้ายแบบสาหรับการแจ้งจานวนและรายชื่อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนและรายชื่ อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ได้แจ้งไว้
ตามวรรคหนึ่ ง ให้แจ้งการเปลี่ ยนแปลงต่ออธิ บดีตามแบบที่อธิ บดีกาหนดภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี
กรณี ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ไ ด้รับอนุ ญ าตให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรจาก
อธิ บ ดี ภ ายหลัง ก าหนดระยะเวลาการแจ้ง ข้อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ แจ้ง จานวนและรายชื่ อ ห้ า ง
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หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่จะลงลายมือชื่ อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภายในหกสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
การแจ้งจานวนและรายชื่ อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลตามวรรคหนึ่ ง ให้รวมถึงกรณี
ที่ ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรไม่ มี การลงลายมื อชื่ อรั บ รองการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ด้วย(แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.147/2548 ใช้บงั คับ 4 มีนาคม 2548 เป็ นต้นไป)
(ดูประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดแบบคาขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
และหลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขในการยื่นแบบคาขอ/แบบแจ้งเกี่ ยวกับ การตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ใช้บงั คับ 4 มีนาคม
2548 เป็ นต้นไป)
ข้ อ3 การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
การตรวจสอบและรับรองบัญชี ของห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ให้ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากร
จัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีขอ้ ความตามแบบท้ายคาสั่งนี้
ข้ อ4 คาสัง่ นี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ที่ลงในคาสัง่ นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ศุภรัตน์ ควัฒน์ กุล
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
อธิบดีกรมสรรพากร
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คาสั่ งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 123/2545
เรื่องกาหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สั ตต
แห่ งประมวลรัษฎากร
----------------------------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่ อง กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่ อง
กาหนดระเบียบเกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิ บดี กรมสรรพากรจึงกาหนดจรรยาบรรณของ ผูต้ รวจสอบ
และรับรองบัญชี ดังต่อไปนี้
ข้ อ1 ให้ยกเลิ กคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.99/2544 เรื่ อง กาหนดมรรยาท การปฏิบตั ิงาน
การรายงาน และบทลงโทษสาหรับผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้ อ2 จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
2.1 ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
2.1.1 ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็ นอิสระ
2.1.2 ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชี ในกิ จการที่ ตนขาดความเป็ นกลาง
โดยมีผลประโยชน์หรื อตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น หรื อโดยมีเหตุอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความ
ลาเอียงและส่ งผลให้มีการละเว้นการเสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง
2.1.3 ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ดว้ ยความเที่ยงธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต
2.1.4 ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบ
การเงิ น ที่ ตนลงลายมื อชื่ อรั บ รองไว้ในรายงาน ซึ่ งอาจท าให้เกิ ดการหลงผิดและอาจเสี ยหายแก่
กิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีน้ นั หรื อแก่กรมสรรพากร หรื อแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2.1.5 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้ อ ขาย ออก หรื อใช้ใบกากับภาษีที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.1.6 ไม่ เป็ นผู ้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ การลงบั ญ ชี ห รื อการท าเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี ซึ่ งเป็ นเหตุให้กิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี น้ นั มิตอ้ งเสี ยภาษีหรื อเสี ย
ภาษีนอ้ ยลงกว่าที่ควรเสี ย
2.1.7 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ของกิ จการใด ซึ่ งมีเหตุผลเชื่ อได้ว่ามีขอ้ มูลที่ผิดหรื อบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริ งและมีการละ
เว้นหรื อปิ ดบังข้อมูลที่จาเป็ นต้องยืน่ ต่อกรมสรรพากร
2.1.8 ไม่ รั บ รองบัญ ชี ที่ ต นเป็ นผู ้จ ัด ท าขึ้ นเอง หรื อ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ เป็ น
ผูจ้ ดั ทาบัญชีชุดอื่นขึ้น เพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร
2.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
2.2.1 ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความรู้ความสามารถของวิชาชีพ
2.2.2 ไม่ตรวจสอบและรั บ รองบัญชี ในกิ จการที่ เกิ นความรู ้ ความสามารถ
ของตนที่จะปฏิบตั ิงานได้ และไม่ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี
2.2.3 ไม่ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองในรายงานของกิ จการที่ ต นมิ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบหรื อควบคุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
2.2.4 สอดส่ องใช้ความรู ้ความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยทัว่ ไป
2.2.5 ไม่ ยิ น ยอมให้ ผู ้อื่ น อ้า งว่า ตนเป็ นผู ้ต รวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ใ น
กิจการใดโดยตนมิได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
2.3 จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี
2.3.1 ไม่เปิ ดเผยความลับ กิ จการของผูเ้ สี ยภาษี หรื อผูอ้ ื่ นที่ เกี่ ยวข้องโดยนา
ออกแจ้งแก่ผใู ้ ด หรื อให้ทราบโดยวิธีใดสาหรับกิจการที่ตนได้รู้มาในหน้าที่จากการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี อนั เป็ นเหตุให้กิจการนั้นได้รับความเสี ยหาย เว้นแต่การกระทานั้นเป็ นการกระทาตาม
หน้าที่ทางวิชาชีพหรื อตามกฎหมาย
2.3.2 ไม่ละทิ้งการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่รับไว้แล้วโดยไม่
มีเหตุอนั สมควร
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2.4 จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมอาชีพ
2.4.1 ไม่ แย่ง งานตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จากผูต้ รวจสอบและรั บ รอง
บัญชีอื่น
2.4.2 ไม่ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี เกิ นกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู ้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูม้ อบหมายนั้น
2.5 จรรยาบรรณทัว่ ไป
2.5.1 ไม่ ก ระท าการใด ๆ อัน อาจน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย เกี ย รติ ศ กั ดิ์ แห่ ง
วิชาชีพในส่ วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร หรื อกฎหมายอื่น
2.5.2 ไม่ โ ฆษณาหรื อ ยิ น ยอมให้ ผู ้อื่ น โฆษณาด้ว ยประการใด ๆ ซึ่ งการ
ประกอบวิชาชีพอันแสดงให้เห็นว่าจะช่วยเหลือให้เสี ยภาษีนอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง
2.5.3 ไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็ นการ จูงใจ
ให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานตรวจสอบและรับรองบัญชีมาให้ตนทา
2.5.4 ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จากบุคคลใดในเมื่อบุคคลนั้น
ได้รับงานเพราะการแนะนาหรื อการจัดหางานของตน
2.5.5 ไม่ก าหนดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าตอบแทนโดยถื อเอาอัตราสู งต่ าตาม
ยอดเงิ น หรื อ ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ใดที่ ต นตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็ นเกณฑ์
ข้ อ3คาสั่งนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ที่ลงในคาสั่งนี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ศุภรัตน์ ควัฒน์ กุล
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
อธิบดีกรมสรรพากร
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คาสั่ งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.146/2548
เรื่อง กาหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึน้ ทะเบียน การออกใบอนุญาตการอบรม การต่ ออายุ
และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ตามมาตรา 3 สั ตต
แห่ งประมวลรัษฎากร
----------------------------------อาศัยอานาจตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับ
การตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่ อง กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
อธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่ อง กาหนดระเบียบ
เกี่ ยวกับ การตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษ ฎากร ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิ บดีกรมสรรพากรจึงมีคาสั่งให้ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากรต้องปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ต ามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ การ
ทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทน
ใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ ย กเลิ ก ความใน 1.1 ของข้อ 1 ของค าสั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่ อ ง
กาหนดคุ ณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การอบรม การต่ออายุ และ
การขอออกใบแทนใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ตามมาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
1.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี หรื อประกาศนี ยบัตรทางการ
บัญชี ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
รับรองเทียบเท่าไม่ต่ากว่าปริ ญญาดังกล่าว”
ข้ อ 2 ให้ ย กเลิ ก ความในข้อ 4 ของค าสั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่ อ ง ก าหนด
คุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอ
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ออกใบแทนใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากรลงวันที่
12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่ อ ได้รับ การขึ้ น ทะเบี ย นและได้รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรแล้ว
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชี พผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมงต่อปี จากองค์กรวิชาชี พบัญชี หรื อหน่ วยงานที่
อธิบดีให้ความเห็นชอบ”
ข้ อ 3 ให้ย กเลิ ก ความใน 5.1.1 และ 5.1.2 ของ 5.1 ของข้อ 5 ของค าสั่ งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.98/2544 เรื่ อง ก าหนดคุ ณ สมบัติ การทดสอบ การขอขึ้ น ทะเบี ย น การออกใบอนุ ญ าต การ
อบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“5.1.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรต้องยื่นคาขอต่ ออายุใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ภาษี
อากรต่ออธิ บดี ตามแบบที่ อธิ บดี กาหนดภายในสามเดื อนก่อนวันที่ใบอนุ ญาตสิ้ นสุ ด โดยให้แนบ
สาเนาหรื อภาพถ่ายใบประกาศนี ยบัตรหรื อหนังสื อรับรองผ่านการอบรมที่ได้รับการอบรมระหว่าง
ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามที่กาหนดในข้อ 4
5.1.2 กรณี ที่ไม่สามารถยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรภายใน
เวลาที่กาหนดใน 5.1.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจะยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนระยะเวลาดังกล่าว
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิ บดี แล้ว แต่ท้ งั นี้ ต้องขอต่ออายุใบอนุ ญาตภายในเวลาไม่เกินหก
เดื อนก่ อนวันที่ ใบอนุ ญาตสิ้ นสุ ด มิฉะนั้นให้ถือว่าผูน้ ้ นั หมดสภาพการเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร
และหากประสงค์จะเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต่อไปจะต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ใบอนุญาตสิ้ นสุ ดและเข้ารับการอบรมอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บแปดชัว่ โมง”
ข้ อ 4 ให้ ย กเลิ ก ความในข้อ 7 ของค าสั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่ อ ง ก าหนด
คุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอ
ออกใบแทนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่
12 มีนาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ข้ อ 7 ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรจะต้องช าระค่ าธรรมเนี ย มการทดสอบ การขอขึ้ น ทะเบี ย น
การอบรมจากกรมสรรพากร การต่ออายุใบอนุ ญาต การขอออกใบแทนใบอนุ ญาต การขอแก้ไข
ทะเบียน รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่อธิ บดีกาหนด
ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นข้อ 8 ของคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544
เรื่ อง กาหนดคุ ณ สมบัติ การทดสอบ การขอขึ้ นทะเบี ยน การออกใบอนุ ญ าต การ
อบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้ อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การ
ต่ออายุใบอนุ ญาต การขอออกใบแทนใบอนุ ญาต และการขอแก้ไขทะเบี ยนของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีกาหนด
ข้ อ 9 ค าสั่ งนี้ ให้ ใช้บ ังคับ ตั้งแต่ วนั ที่ ที่ ล งในค าสั่ งนี้ เป็ นต้น ไป เว้นแต่ ขอ้ 2 ให้ใช้บ ังคับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548
ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์
(นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์)
อธิบดีกรมสรรพากร
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านการตรวจสอบบัญชี
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้น เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั ญ หาและอุป สรรคในการปฏิ บัติ งานตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรับรอง
บัญชีตามคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545
โดยข้อมูลที่ได้รับจะนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาการค้นคว้าอิสระเท่านั้น จึงใคร่ ขอความกรุ ณาจาก
ท่านโปรดให้ขอ้ มูลในแบบสอบถามนี้ และโปรดส่งคืนแบบสอบถามตามที่อยูด่ า้ นหลัง
ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือที่ได้รับจากท่านมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
นายสุรัตน์ ยาสิ ทธิ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คาชี้แจง กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หน้าคาตอบที่ท่านต้องการเลือก และหากเป็ นคาตอบอื่น ๆ โปรดเขียน
คาตอบลงในช่องว่างที่เตรี ยมไว้ให้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรทีต่ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 20 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) สูงกว่าปริ ญญาโท ระบุ__________________________
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4. ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
( ) 0 – 2 ปี
( ) 3 – 5 ปี
( ) 6 – 10 ปี
( ) 10 ปี ขึ้นไป
5. ระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
( ) ต่ากว่า 2 ปี
( ) 2 – 4 ปี
( ) 5 – 7 ปี
( ) มากกว่า 7 ปี
6. จานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
( ) ไม่เคยปฏิบตั ิงาน
( ) 1 – 100 งบ
( ) มากกว่า 100 งบ
7. ท่านได้มีการติดต่อรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) สานักงานบัญชีจดั หาให้
( ) เลือกและจัดหาเอง
( ) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนะนาจัดหามาให้
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................
8. ก่อนการรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท่านมีการสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าจากสิ่ งใด (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ฐานะการเงินของธุรกิจ
( ) ข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน
( ) ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีปีที่ผา่ นมา
( ) ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
( ) ข้อมูลการเสี ยภาษียอ้ นหลัง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ...............................................................
9. จานวนผูช้ ่วยในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
( ) 1 – 3 คน
( ) 4 – 6 คน
( ) มากกว่า 6 คน โปรดระบุ..................................................
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ส่ วนที่ 2 ปั ญ หาและอุป สรรคในการปฏิ บัติงานตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ต ามมาตรา 3 สั ต ต แห่ งประมวล
รัษฎากร
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรั บงานสอบบัญ ชี และการ
แจ้ งรายชื่อลูกค้า
1.1 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
- มีความเสี่ ยงในการรับงานจากลูกค้า
- การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
- ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสื อตอบรับงาน
- การติดต่อรับงานจากลูกค้า
- จานวนรายในการรับงาน
1.2 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวการแจ้งชื่อลูกค้า
- ขั้นตอนและวิธีการแจ้งชื่อลูกค้า
- ระยะเวลาของการแจ้งรายชื่อลูกค้า
- การแจ้งชื่ อลูกค้าในรอบระยะเวลาบัญชี ต่อไป
- การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า
- แบบที่ตอ้ งใช้ในการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2. ปั ญ หาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจั ดท าแผนงานสอบบั ญ ชี
การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการสอบบัญชี
2.1 การจัดทาแผนการสอบบัญชี โดยรวมตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
2.2 การประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจที่ตรวจสอบและรับรอง
บั ญ ชี ไว้ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ อ ธิ บดี
กรมสรรพากรกาหนด
2.3 การจัด ท าแนวทางการสอบบัญ ชี ต ามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ากระดาษท าการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
3.1 การจัด ท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรั บ
องค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนชัว่ คราว
- ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
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ส่ วนที่ 2 ปั ญ หาและอุป สรรคในการปฏิ บัติงานตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ต ามมาตรา 3 สั ต ต แห่ งประมวล
รัษฎากร (ต่ อ)
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
3.1 การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวมสาหรับ
องค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนระยะยาว
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินอื่น
- ส่ วนของทุน
3.2 การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวมสาหรับ
องค์ประกอบในงบกาไรขาดทุนที่มีสาระสาคัญ
- รายได้
- ต้นทุน
- ค่าใช้จ่าย
3.3 การจัดหาหลักฐานประกอบการจัดท ากระดาษท า
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
3.4 การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลื อ ตามงบ
แสดงฐานะการเงิน
3.5 การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลื อ ตามงบ
กาไรขาดทุน
3.6 การจัดทากระดาษปรับปรุ งกาไรสุ ทธิทางบัญชี เป็ น
กาไรสุ ทธิทางภาษีอากร
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ส่ วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวล
รัษฎากร (ต่ อ)
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
4. ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการสอบทานการจั ด ท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
4.1 การสอบทานรายการในงบแสดงฐานการเงิน
4.2 การสอบทานรายการในงบกาไรขาดทุน
4.3 การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
5. ปั ญหาและอุปสรรคในการรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี
5.1 การจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มี
รู ปแบบเป็ นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
5.2 การรายงานข้อ มู ล จากการตรวจสอบและรั บ รอง
บัญชีไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
6. ปั ญ หาและอุป สรรคในการทดสอบรายการตามแบบ
แจ้ ง ข้ อความของกรรมการหรื อ ผู้ เป็ นหุ้ นส่ วนหรื อ
ผู้จัดการที่แนบพร้ อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
7. ปัญหาและอุปสรรคทั่วไป
7.1 พนักงานบัญชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอในด้าน
บัญชีและการดาเนินงานของกิจการ
7.2 พนักงานบัญชี ของกิ จการไม่ให้ความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชี
7.3 ผูบ้ ริ หารกิ จการขาดความรู้/ มีความรู้ ไม่เพียงพอใน
การบริ หารของกิจการ
7.4 กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็ วหลังจากปิ ด
บัญชีประจาปี
7.5 กิ จ การน าส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีล่าช้า

6. ปัญหาและอุปสรรคด้ านอืน่ ในการปฏิบัตงิ านการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ถ้ ามี)
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ความเป็ นอิส ระ ความเที่ ย งธรรมและความซื่ อ สั ต ย์
สุ จริต
1.1 ถูกจากัดขอบเขตในการปฏิบ ัติงานการตรวจสอบ
ซึ่ งส่ งผลผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี
1.2 ข าดค วามอิ ส ระเป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน ก าร
ตรวจสอบ ซึ่ งส่ ง ผลผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
1.3 การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งที่เป็ น
สาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลงลายมือรับรอง
1.4 การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่ ง
เป็ นสาเหตุ ท าให้ กิ จ การไม่ ต้อ งเสี ยภาษี ห รื อเสี ยภาษี
น้อยลง
2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 การจัดทางบโดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
มากกว่าใช้หลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2.2 ขาดความรู้ / มีความรู้ ไม่เพียงพอในด้านบัญ ชี และ
การดาเนินงานของกิจการ
2.3 การจั ด ท าแนวทางการสอบบั ญ ชี ส าหรั บ การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนรับตรวจสอบ
ทุกรายไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.4 การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการ
ตรวจสอบที่กรมสรรพากรกาหนด
3. จรรยาบรรณต่ อผู้เสี ยภาษี
3.1 ไม่ ส ามารถน าข้อ มูล ของกิ จการที่ ต นตรวจสอบ
และรั บรองบัญชีแล้วพบว่าทาผิดกฎหมายไปแจ้งต่อทาง
ราชการ
3.2 การนาข้อมูลสาคัญของกิจการที่ตนปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก
โดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545 (ต่ อ)
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
4. จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมวิชาชีพ
4.1 การแย่งงานจากเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
4.2 การเสนอค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบที่ ต่ า กว่ า
ผู้ส อบบั ญ ชี ค นเดิ ม ของกิ จ การ เพื่ อ ได้ม าซึ่ งงานการ
ตรวจสอบบัญชี
4.3 ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ จากการมอบหมายจากผูส้ อบ
บัญ ชี อื่ น เพื่ อ เป็ นการพยายามหาลู่ท างท าให้กิจการจ้าง
เพิม่ เติม
5. จรรยาบรรณทั่วไป
1. หาลู ก ค้ า โดยโฆษณ าเยี่ ย งธุ รกิ จทั่ ว ไป ซึ่ งท าให้
ภาพพจน์วชิ าชีพเสื่ อมเสี ยไป
2. แนะนาลูกค้าว่าจะช่ วยเหลือให้เสี ยภาษีน้อยกว่าความ
เป็ นจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า
3.ไม่จูงใจผูอ้ ื่น โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อ
จัดหางานการตรวจสอบบัญชีมาให้
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ จาก
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรท่านอื่น ที่ได้รับงานเพราะจากการ
แนะนาของตนเอง

6. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติง านการตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ที่ เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้านอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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แบบสั มภาษณ์
เรื่อง ปั ญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชี ภาษีอากรในภาคเหนือ
เกีย่ วกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี
แบบสัมภาษณ์น้ ี จดั ทาขึ้น เพื่อการศึกษาหาข้อมูลการค้นคว้าอิสระของ นายสุ รัตน์ ยาสิ ทธิ์
นัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาการบัญ ชี มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ซึ่ งจะน าไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษาวิจยั เท่านั้น
______________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้สอบบัญชี ภาษีอากรทีต่ อบแบบสั มภาษณ์
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
(
(
(
(

) 20 – 30 ปี
) 31 – 40 ปี
) 41 – 50 ปี
) มากกว่า 50 ปี

3. ระดับการศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) สูงกว่าปริ ญญาโท ระบุ__________________________

4. เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจังหวัด _________________________
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ส่ วนที่ 2 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สั ตต แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการ
สอบบัญชี

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี

3. ปัญหาและอุปสรรคในการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่
เกีย่ วข้ อง

135

4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

5. ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบแจ้ งข้ อความของกรรมการหรือผู้เป็ น
หุ้นส่ วนหรือผู้จัดการที่แนบพร้ อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
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ส่ วนที่ 3 ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งานที่เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ ต รวจสอบและ
รับรองบัญชี ตามคาสั่ งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี ในด้ านความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสั ตย์ สุจริต

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี ในด้ านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี ในด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้เสี ยภาษี
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4. ปัญหาและอุปสรร คในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี ในด้ านต่ อผู้ร่วมวิชาชี พ

5. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี ในด้ านจรรยาบรรณทัว่ ไป
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

นายสุ รัตน์ ยาสิ ทธิ์
7 เมษายน 2531
ปี การศึกษา 2552

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปี การศึกษา 2554
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่
มิถุนายน 2554 – กันยายน 2554 Junior Accountant
บริ ษทั สยามมันดาเลย์ จากัด
ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
สานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย์
มีนาคม 2555 – ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั เอ็นบี แอคเคาน์ติ้ง – ออดิท
เซอร์ วสิ เซส จากัด
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