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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
 มาตรา  69 แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ด าเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได ้พร้อมบญัชีดุล บญัชีท าการ บญัชีก าไรขาดทุน บญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
บญัชีรายรับก่อนหักรายจ่าย โดยบญัชีดงักล่าวจะต้องมีผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา  
3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร (กรมสรรพากร,  บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร,  2525 : ออนไลน์) 
จึงท าให้กรมสรรพากรตอ้งด าเนินการสรรหาบุคคลมาท าหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีเป็น
ทางเลือกให้กบัผูป้ระกอบการท่ีจากเดิมเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จึงท าใหมี้ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
เกิดข้ึน โดยพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 วรรคส่ี ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจออกกฎกระทรวง ยกเวน้ให้งบการเงินของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชี ซ่ึงเป็น
หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท สินทรัพย์
รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ขนาดเล็ก ไม่ตอ้งจดัให้งบการเงินท่ีมีรอบปีบญัชีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545  เป็นตน้
ไปได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 
กฎหมายและระเบียบ, 2544 : ออนไลน)์ 
 ตั้งแต่ 31 ธนัวาคม 2545 เป็นตน้มา ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งมีการปฏิบติังานตรวจสอบ
และรับรองบญัชีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด รวมทั้งรักษาจรรยาบรรณ
ของผูต้รวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อให้งานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเป็นไปตามมาตรา 3 
สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัการตรวจสอบบญัชีในปัจจุบนั ในแต่ละกิจการมีจ านวน 
ธุรกรรมทางการคา้ท่ีซับซ้อนและหลากหลายมากข้ึน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งเผชิญกบัการ
บิดเบือนปิดบงัรายการทางบญัชีจึงท าใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรประสบปัญหาในการปฏิบติังาน และ
หลงัจากท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรได้ปฏิบติังานผ่านมาแลว้นั้น ส านักมาตรฐานการสอบบญัชีภาษี
อากร กรมสรรพากร ได้ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีพบว่ามีการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร จึงไดมี้สรุปประเด็นความผดิท่ีพบบ่อย ท าให้ผูต้รวจ
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สอบและรับรองบญัชีตอ้งรับทราบเพื่อเพิ่มความระมดัระวงัในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรอง
บญัชี ประกอบไปดว้ย ปัญหาการให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสาร ปัญหาการแจง้เงินไดต้าม
มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ปัญหาเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือท่ีคาดว่าจะลงลายมือช่ือรับรอง
การตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามแบบ บภ. 07/ บภ. 08 ปัญหาในการสอบทานการจดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรอง
บญัชี ในส่วนของการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง แนวการสอบบญัชี การจดัท า
กระดาษท าการ ปัญหาการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ปัญหาการทดสอบรายการตาม
แบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 
และปัญหาทางจรรยาบรรณผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี (กรมสรรพากร, ส านกัมาตรฐานการสอบ
บญัชีภาษีอากร (ก), 2555  : ออนไลน์)  
  จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้นั้นท าให้ผูศึ้กษาสนใจวา่ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผู ้
ตรวจสอบบญัชีภาษีอากรในเขตภาคเหนือมีปัญหาและอุปสรรค หรือมีขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ
บญัชีอยา่งไร ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือถูกเพิกถอนหรือ
พกัใบอนุญาตจ านวน 42 คน จากจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีถูกเพิกถอนหรือพกัใบอนุญาต
ทั้งหมด 115 คนทัว่ประเทศ (กรมสรรพากร, ส านกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร (ข). 2555 : 
ออนไลน์) หรือประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี โดย
การศึกษาในคร้ังน้ีจะน าผลการวิเคราะห์มาศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีแทจ้ริงของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในภาคเหนือท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี เพื่อท่ีจะใช้เป็นแนวทาง
ในการท่ีจะพฒันาความรู้ สร้างคุณค่า ขจดัปัญหาและอุปสรรคท าให้ผูส้อบบัญชีภาษีอากรใน
ภาคเหนือสามารถท่ีจะแข่งขนักบัผูส้อบบญัชีภาษีในภูมิภาคอ่ืน ๆ ได ้และปฏิบติังานการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีท่ีเป็นไปตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 
 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกับการ
ป ฏิบั ติ งานการตรวจสอบและรับรองบัญ ชีตามมาตรา 3 สั ตต  แห่ งประมวล รัษฎากร  
และการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 
123/2545 
 2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชี
ภาษี อากรเก่ี ยวกับก ารป ฏิบั ติ งานก ารตรวจสอบและ รับ รองบัญ ชีตามมาตรา 3 สั ตต  
แห่งประมวลรัษฎากร และการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
  
1.4 ค ำนิยำมศัพท์ 
 
 ปัญหำและอุปสรรค  หมายถึง ความซับซ้อน ความไม่ชดัเจนของขอบเขตหรือความไม่
เขา้ใจหลกัการท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
 ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร  หมายถึง บุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้
สามารถท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลขนาดเล็กและจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดไวใ้นค าสั่งกรมสรรพากร  
 ภำคเหนือ หมายถึง พื้นท่ีทางตอนบนของประเทศไทย ท่ีประกอบไปด้วย 17 จงัหวดั  
คือ จังหวดัก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิ จิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู สุโขทยั อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี 
 
 
 
 
 


