บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
มาตรา 69 แห่ งประมวลรั ษ ฎากร ก าหนดให้ห้ างหุ ้นส่ วนนิ ติบุ ค คล ดาเนิ น การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ พร้ อมบัญชี ดุล บัญชี ทาการ บัญชี กาไรขาดทุน บัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
บัญ ชี รายรั บก่ อนหักรายจ่าย โดยบัญชี ดงั กล่ าวจะต้องมี ผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา
3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร (กรมสรรพากร, บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร, 2525 : ออนไลน์)
จึงทาให้กรมสรรพากรต้องดาเนิ นการสรรหาบุคคลมาทาหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่เป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูป้ ระกอบการที่จากเดิมเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต จึงทาให้มีผสู้ อบบัญชีภาษีอากร
เกิ ดขึ้ น โดยพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 วรรคสี่ กาหนดให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพาณิ ชย์มีอานาจออกกฎกระทรวง ยกเว้นให้งบการเงินของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ซึ่ งเป็ น
ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สิ นทรัพย์
รวมไม่ เกิ น 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิ น 30 ล้านบาท หรื อเรี ยกว่า ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุ คคล
ขนาดเล็ก ไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงินที่มีรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดในหรื อหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็ นต้น
ไปได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็ นโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า,
กฎหมายและระเบียบ, 2544 : ออนไลน์)
ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2545 เป็ นต้นมา ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด รวมทั้งรักษาจรรยาบรรณ
ของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อให้งานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เป็ นไปตามมาตรา 3
สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ประกอบกับการตรวจสอบบัญชี ในปั จจุบนั ในแต่ละกิ จการมีจานวน
ธุ รกรรมทางการค้าที่ ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้ น ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรจะต้องเผชิ ญกับ การ
บิดเบือนปิ ดบังรายการทางบัญชีจึงทาให้ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรประสบปัญหาในการปฏิบตั ิงาน และ
หลังจากที่ ผสู ้ อบบัญชี ภาษี อากรได้ปฏิ บตั ิ งานผ่านมาแล้วนั้น สานักมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษี
อากร กรมสรรพากร ได้ตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ งานของผูต้ รวจสอบและรั บ รองบัญชี พ บว่ามี ก าร
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่ไม่เป็ นไปตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร จึงได้มีสรุ ปประเด็นความผิดที่พบบ่อย ทาให้ผตู้ รวจ
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สอบและรับรองบัญชี ตอ้ งรับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ประกอบไปด้วย ปั ญหาการให้ความร่ วมมือในการส่ งมอบเอกสาร ปั ญหาการแจ้งเงินได้ตาม
มาตรา 40 (6) แห่ งประมวลรัษฎากร ปั ญหาเกี่ ยวกับการแจ้งรายชื่ อที่คาดว่าจะลงลายมือชื่ อรับรอง
การตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตามแบบ บภ. 07/ บภ. 08 ปั ญ หาในการสอบทานการจัดท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในส่ วนของการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง แนวการสอบบัญชี การจัดทา
กระดาษทาการ ปั ญหาการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ปั ญหาการทดสอบรายการตาม
แบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
และปั ญหาทางจรรยาบรรณผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี (กรมสรรพากร, สานักมาตรฐานการสอบ
บัญชีภาษีอากร (ก), 2555 : ออนไลน์)
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นนั้นทาให้ผศู ้ ึกษาสนใจว่าในการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู ้
ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากรในเขตภาคเหนื อมีปัญหาและอุปสรรค หรื อมีขอ้ จากัดในการตรวจสอบ
บัญชี อย่างไร ที่สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุที่ทาให้ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากรในภาคเหนื อถูกเพิกถอนหรื อ
พัก ใบอนุ ญาตจานวน 42 คน จากจานวนผูส้ อบบัญ ชี ภาษีอากรที่ ถูกเพิ กถอนหรื อพักใบอนุ ญาต
ทั้งหมด 115 คนทัว่ ประเทศ (กรมสรรพากร, สานักมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษีอากร (ข). 2555 :
ออนไลน์) หรื อประสบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดย
การศึกษาในครั้งนี้ จะนาผลการวิเคราะห์มาศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่แท้จริ งของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรในภาคเหนื อที่ได้จากการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อที่จะใช้เป็ นแนวทาง
ในการที่ จะพัฒ นาความรู ้ สร้ างคุ ณ ค่ า ขจัดปั ญ หาและอุ ป สรรคท าให้ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรใน
ภาคเหนื อสามารถที่จะแข่งขันกับผูส้ อบบัญชี ภาษีในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ และปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีที่เป็ นไปตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรในภาคเหนื อ เกี่ ย วกับ การ
ปฏิ บ ัติ ง านการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ต ามมาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร และการ
ปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
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1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ท าให้ท ราบปั ญ หาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อเกี่ ยวกับ การ
ปฏิ บั ติ ง านการตรวจส อบและรั บ รองบั ญ ชี ตามมาตรา 3 สั ต ต แห่ งประมวลรั ษ ฎากร
และการปฏิ บ ตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร ตามคาสั่ งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
123/2545
2. สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคของผูส้ อบบัญชี
ภาษี อากรเกี่ ยวกั บ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ก ารตรวจส อบและรั บ รองบั ญ ชี ตามมาตรา 3 สั ต ต
แห่ งประมวลรั ษฎากร และการปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ตามคาสั่ ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
1.4 คำนิยำมศัพท์
ปัญหำและอุปสรรค หมายถึง ความซับซ้อน ความไม่ชดั เจนของขอบเขตหรื อความไม่
เข้าใจหลักการที่จะนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ผู้สอบบัญชี ภำษีอำกร หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมสรรพากรให้
สามารถทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี
กำรปฏิ บั ติงำนตรวจสอบบั ญ ชี หมายถึ ง การตรวจสอบงบการเงิ น ของห้างหุ ้น ส่ วนนิ ติ
บุ ค คลขนาดเล็ ก และจัด ท ารายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตามที่ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร
กาหนดไว้ในคาสั่งกรมสรรพากร
ภำคเหนือ หมายถึ ง พื้ น ที่ ท างตอนบนของประเทศไทย ที่ ป ระกอบไปด้วย 17 จังหวัด
คื อ จัง หวัด ก าแพงเพชร เชี ย งราย เชี ย งใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่ า น พะเยา พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โ ลก
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน สุ โขทัย อุตรดิตถ์ และอุทยั ธานี
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