บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาเรื่ อง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อเกี่ ยวกับ การ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิดตลอดจนสรุ ปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับ ดังนี้
2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษาถึ งทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา
และอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานการตรวจสอบบัญ ชี
ดังต่อไปนี้
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชีภาษีอากร
2.1.2 จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชีภาษีอากร
การตรวจสอบและรับรองบัญชีหา้ งหุ น้ ส่ วนจากัดจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยผูส้ อบ
บัญ ชี ภาษี อากรต้องปฏิ บ ตั ิ งานการตรวจสอบและรั บรองบัญ ชี ตามมาตรา 3 สั ตต แห่ งประมวล
รัษฎากร ในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรได้กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1) คุ ณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การอบรม การ
ต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องมีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ซึ่ งเป็ นไปตามคาสั่งของอธิ บดีกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 146/2548 เรื่ อง กาหนดคุณสมบัติ การทดสอบ
การขอขึ้นทะเบี ยน การออกใบอนุ ญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุ ญาต
เป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรตามมาตรา 3 สั ตต แห่ งประมวลรัษ ฎากร ดังนี้ (กรมสรรพากร, ค าสั่ ง
กรมสรรพากร, 2548 : ออนไลน์)
1.1) ผูท้ ี่ขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1.1) ส าเร็ จก ารศึ ก ษ าไม่ ต่ าก ว่ า ป ริ ญ ญ าตรี ท างการบั ญ ชี ห รื อ
ประกาศนี ยบัตรทางการบัญชี ซ่ ึ งส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรองเทียบเท่าไม่ต่ากว่าปริ ญญาดังกล่าว
1.1.2) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
1.1.3) มีสัญชาติไทย หรื อสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติ
ไทยเป็ นผูส้ อบบัญชีในประเทศนั้นได้
1.1.4) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
1.1.5) ไม่ เคยต้องโทษจาคุ ก ในคดี เกี่ ยวกับ ภาษี อากรหรื อคดี อื่นที่ อธิ บ ดี
กรมสรรพากรเห็นว่าอาจนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งความเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
1.1.6) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ
1.1.7) ไม่เป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี ที่อยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักหรื อถูก
เพิกถอนใบอนุญาต
1.1.8) ต้องผ่านการทดสอบความรู ้ที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด
1.2) การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ต้องผ่านการทดสอบความรู ้ใน 3 วิชา ซึ่ งมีเนื้อหาของวิชาที่ทดสอบดังนี้
1.2.1) วิชาการบัญชี
1.2.2) วิชาการสอบบัญชี
1.2.3) วิชาความรู ้ เกี่ ยวกับ ประมวลรั ษ ฎากรและประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ น้ ส่ วนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
1.3) การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
1.3.1) ผูผ้ ่านการทดสอบทุ กวิชา จะต้องยื่นคาขอขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรพร้อมชาระค่าธรรมเนี ยมต่ออธิ บดีตามแบบที่อธิ บดีกาหนดภายในหนึ่ งเดือนนับแต่
วันที่ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการทดสอบ
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1.3.2) ผู ้ข อขึ้ นทะเบี ย นเป็ นผู ้ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ เสนอคาขอขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรต่ออธิ บ ดี เพื่ อพิ จารณา
อนุมตั ิให้รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
1.3.3) อธิ บดีอนุมตั ิให้รับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร เจ้าหน้าที่จะทาการบันทึกชื่อ ที่อยู่ คุณวุฒิ ที่ต้ งั สานักงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ได้
แจ้งไว้ตามคาขอขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีภาษีอากรให้ใช้แบบที่อธิ บดีกาหนด และให้มีอายุหา้ ปี
1.4) การอบรม
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรเมื่ อได้รับการขึ้ นทะเบี ยนและได้รับใบอนุ ญาตเป็ น
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรแล้ว ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรต้องเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษี อากร
และความรู ้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรไม่น้อยกว่าเก้าชัว่ โมงต่อปี จากองค์กร
วิชาชีพบัญชีหรื อหน่วยงานที่อธิ บดีได้ให้ความเห็นชอบ
1.5) การต่ออายุใบอนุญาต
1.5.1) กรณี ใบอนุญาตหมดอายุ
1) ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี ภาษี อากรต่ ออธิ บ ดี ตามแบบที่ อธิ บ ดี ก าหนดภายในสามเดื อนก่ อนวันที่ ใบอนุ ญ าตสิ้ นสุ ด
โดยให้แนบสาเนาหรื อภาพถ่ายใบประกาศนี ยบัตรหรื อหนังสื อรับรองผ่านการอบรมที่ ได้รับการ
อบรมระหว่างที่เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
2) กรณี ที่ ไม่ ส ามารถยื่นค าขอต่ ออายุใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญ ชี
ภาษีอากรภายในเวลาที่กาหนด ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจะยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนระยะเวลา
ดังกล่าวได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิ บดี โดยต้องขอต่ออายุใบอนุ ญาตภายในเวลาไม่เกิ นหก
เดือนก่อนวันที่ใบอนุ ญาตสิ้ นสุ ด มิฉะนั้นให้ถือหมดสภาพการเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร และหาก
ประสงค์จะเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรต่อจะต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ใบอนุญาตสิ้ นสุ ดและเข้ารับการอบรมอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บแปดชัว่ โมง
3) ใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ได้รับการต่ออายุแล้ว ให้
มี อายุหา้ ปี นับแต่วนั ที่ใบอนุญาตสิ้ นสุ ด
1.5.2) กรณี พน้ จากการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตมี สิ ท ธิ์ ยื่ น ค าขอ
เพื่อให้ได้รับ การพิจารณาอนุ ญาตให้กลับไปเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรได้อีก เมื่อเวลาผ่านไปเกิ น
กว่าสามปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
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1.6) การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียน
1.6.1) ในกรณี ใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรสู ญหายหรื อถูกทาลาย
หรื อชารุ ดเสี ยหายจนไม่สามารถใช้การได้ ให้ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากรยื่นคาขอใบแทนใบอนุ ญาตต่อ
อธิ บดีตามแบบที่อธิ บดีกาหนด
ใบแทนใบอนุ ญาตให้ใช้แบบเดี ยวกันกับใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรตามที่กาหนด แต่ให้ทาการระบุขอ้ ความเพิ่มเติมว่า “ใบแทน” ไว้ในที่ซ่ ึ งเห็นได้ชดั เจนและให้
มีอายุเช่นเดียวกันกับใบอนุ ญาตฉบับจริ งที่สูญหายหรื อถูกทาลายหรื อชารุ ดเสี ยหายจนไม่สามารถ
ใช้การได้น้ นั
1.6.2) ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการทางทะเบี ย น
ตามที่ ไ ด้แ จ้ง ไว้ ให้ แ จ้ง แก้ไ ขการเปลี่ ย นแปลงต่ อ อธิ บ ดี ภ ายในหนึ่ งเดื อ นนั บ แต่ ว นั ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่อธิ บดีกาหนด
1.7) ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรจะต้องช าระค่ าธรรมเนี ยมการทดสอบ การขอขึ้ น
ทะเบียน การอบรมจากกรมสรรพากร การต่ออายุใบอนุ ญาต การขอออกใบแทนใบอนุ ญาต การขอ
แก้ไขทะเบียน รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่อธิ บดีกาหนด
1.8) หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การขอขึ้ นทะเบี ย น การออก
ใบอนุ ญาต การต่ ออายุใบอนุ ญาต การขอออกใบแทนใบอนุ ญาต และการขอแก้ไขทะเบี ยนของ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีกาหนด
2) การปฏิบตั ิงาน และการรายงาน
ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากร ท าหน้าที่ ตรวจสอบงบการเงิ น ห้ างหุ ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คล
ขนาดเล็ก โดยหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี ตามประกาศอธิ บดี
กรมสรรพากรเกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (พ.ศ.2544) และ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) เรื่ อง
กาหนดระเบี ยบเกี่ ยวกับ การตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตามาตรา 3 สั ตต แห่ งประมวลรั ษฎากร
รวมทั้งคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545 เรื่ องกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานและการรายงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร
ดังนี้ (กรมสรรพากร, คาสั่งกรมสรรพากร, 2545 : ออนไลน์)
2.1) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
2.1.1) ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ต้องจัดทาแนวทางการสอบบัญชีสาหรับงาน
ที่รับตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ทราบถึ งวิธีการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ โดยให้จดั เก็บ
แนวทางการสอบบัญชีดงั กล่าวไว้เป็ นหลักฐาน
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2.1.2) ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร ต้องจัดท ากระดาษท าการ เพื่ อบัน ทึ ก การ
ตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
2.1.3) การปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้ผสู้ อบบัญชีภาษีอากร
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 อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ต้อ งท าการตรวจสอบการปรั บ ปรุ ง ก าไร
สุ ทธิ /ขาดทุนสุ ทธิ ทางบัญชี เป็ นกาไรสุ ทธิ /ขาดทุนสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการ
จัดทาบัญชีพิเศษของกิจการที่กาหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
2.1.5) ในกรณี ที่ พ บว่ า ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลมี พ ฤติ ก ารณ์ ใ นการท า
เอกสารประกอบการลงบัญชีหรื อบันทึกบัญชี โดยที่เห็นว่าน่าจะไม่ตรงกับความเป็ นจริ งอันอาจเป็ น
เหตุให้ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลนั้นมิตอ้ งเสี ยภาษี หรื อเสี ยภาษี น้อยลงกว่าที่ ควรเสี ย ให้ผูส้ อบบัญชี
ภาษี อากร เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญของบัญชี และแจ้งพฤติการณ์ ไว้ในรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง
2.2) การแจ้งรายชื่อกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องแจ้งจานวนและรายชื่อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ตน
จะลงลายมื อชื่ อรั บ รองการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตามแบบที่ อธิ บ ดี กาหนดภายในวันที่ 30
มิถุนายนของทุกปี พร้อมแนบหนังสื อตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีขอ้ ความอย่าง
น้อยตามแบบท้ายแบบสาหรับการแจ้งจานวนและรายชื่อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
กรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงจานวนและรายชื่ อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ได้แจ้ง
ไว้ตามวรรคหนึ่ ง ให้แจ้งการเปลี่ ยนแปลงต่ ออธิ บ ดี ตามแบบที่ อธิ บ ดี กาหนดภายในวันที่ 5 ของ
เดื อ นถัด จากเดื อ นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น ทั้ง นี้ ต้อ งแจ้ง ก่ อ นวัน ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
กรณี ผสู้ อบบัญชีภาษีอากรที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจาก
อธิ บ ดี ภ ายหลัง ก าหนดระยะเวลาการแจ้ง ข้อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ แจ้ง จานวนและรายชื่ อ ห้ า ง
หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่จะลงลายมือชื่ อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภายในหกสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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2.3) การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
จากผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรได้ตรวจสอบงบการเงินของ
ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลแล้ว ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรต้องจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
เพื่อสรุ ปผลการตรวจสอบและรายงานข้อตรวจพบต่าง ๆ
2.3.1) วัตถุประสงค์ของการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี คือให้
ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรรายงานข้อเท็ จจริ งที่ ตรวจพบในประเด็ น ต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ งข้อยกเว้นหรื อ
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบที่เห็นว่ามีสาระสาคัญ ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปในแต่ละเรื่ อง
2.3.2) ขอบเขตการใช้ร ายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี คื อ ใช้
เฉพาะการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่ งตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
2.2.2 จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องรักษาจรรยาบรรณตามที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดไว้ใน
คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545 เรื่ อง กาหนดจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ (กรมสรรพากร, คาสัง่ กรมสรรพากร, 2545 : ออนไลน์)
1) ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.1) ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็ นอิสระ
1.2) ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็ นกลาง โดยมี
ผลประโยชน์ หรื อตาแหน่ งที่ เกี่ ยวข้องกับ กิ จการนั้น หรื อโดยมี เหตุ อื่นที่ อาจจะก่ อให้ เกิ ดความ
ลาเอียง และส่ งผลให้มีการละเว้นการเสี ยภาษี หรื อเสี ยภาษีนอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง
1.3) ปฏิบ ตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้วยความเที่ยงธรรมและซื่ อสัตย์
สุ จริ ต
1.4) ไม่ป กปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อบิ ดเบื อนความจริ งอันเป็ นสาระส าคัญของงบ
การเงิ น ที่ ตนลงลายมื อชื่ อรั บ รองไว้ในรายงาน ซึ่ งอาจท าให้เกิ ดการหลงผิดและอาจเสี ยหายแก่
กิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีน้ นั หรื อแก่สรรพากร หรื อแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.5) ไม่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้ อ ขาย ออก หรื อใช้ใบกากับภาษีที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
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1.6) ไม่เป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับการลงบัญชี หรื อการทาเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี ซึ่ งเป็ นเหตุให้กิจการที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี น้ นั มิตอ้ งเสี ยภาษี หรื อเสี ยภาษีน้อยลง
กว่าที่ควรเสี ย
1.7) ไม่ เป็ นผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบและรับ รอง
บัญชี ของกิ จการใด ซึ่ งมีเหตุผลเชื่ อได้วา่ มีขอ้ มูลที่ผิดหรื อบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริ ง และมีการละ
เว้นหรื อปิ ดบังข้อมูลที่จาเป็ นต้องยืน่ ต่อกรมสรรพากร
1.8) ไม่ รับ รองบัญชี ที่ตนเป็ นผูจ้ ดั ท าขึ้ นเอง หรื อช่ วยเหลื อ หรื อเป็ นผูจ้ ดั ท า
บัญชีชุดอื่นขึ้นเพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร
2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
2.1) ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความรู้ความสามารถของวิชาชีพ
2.2) ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในกิ จการที่เกิ นความรู ้ ความสามารถของ
ตนที่จะปฏิบตั ิงานได้ และไม่ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี
2.3) ไม่ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองในรายงานของกิ จ การที่ ต นมิ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบหรื อควบคุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
2.4) สอดส่ องใช้ค วามรู ้ ความระมัดระวังในการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยทัว่ ไป
2.5) ไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นอ้างว่าตนเป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี ในกิจการใด
โดยตนมิได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
3) จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี
3.1) ไม่เปิ ดเผยความลับกิจการของผูเ้ สี ยภาษีหรื อผูอ้ ื่นที่ เกี่ ยวข้องโดยนาออก
แจ้งแก่ ผูใ้ ด หรื อให้ท ราบโดยวิธี ใดส าหรั บ กิ จการที่ ตนได้รู้ม าในหน้าที่ จากการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี อันเป็ นเหตุให้กิจการนั้นได้รับความเสี ยหาย เว้นแต่การกระทานั้นเป็ นการกระทาตาม
หน้าที่ทางวิชาชีพหรื อตามกฎหมาย
3.2) ไม่ละทิ้งการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่รับไว้แล้วโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
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4) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพ
4.1) ไม่แย่งงานตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผูต้ รวจสอบบัญชีอื่น
4.2) ไม่ ท าการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี เกิ น กว่าที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากผู ้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูม้ อบหมายนั้น
5) จรรยาบรรณทัว่ ไป
5.1) ไม่กระทาการใด ๆ อันอาจนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่ งวิชาชี พ
ในส่ วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร หรื อกฎหมายอื่น
5.2) ไม่โฆษณาหรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นโฆษณาด้วยประการใด ๆ ซึ่ งการประกอบ
วิชาชีพอันแสดงให้เห็นว่าจะช่วยเหลือให้เสี ยภาษีนอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง
5.3) ไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้
บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานตรวจสอบและรับรองบัญชีมาให้ตนทา
5.4) ไม่เรี ยกหรื อรับ ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์ จากบุ ค คลใดในเมื่ อบุ ค คลนั้น
ได้รับงาน เพราะการแนะนาหรื อการจัดหางานของตน
5.5) ไม่ ก าหนดค่ าธรรมเนี ย ม หรื อ ค่ าตอบแทนโดยถื อ เอาอัต ราสู ง ต่ า ตาม
ยอดเงินหรื อของมูลค่าทรัพย์สินที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี หรื อมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
และรับบัญชีเป็ นเกณฑ์
2.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขนิษฐา พิภพลาภอนันต์ (2545) ศึกษาเรื่ องปั ญหาในการตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั ญหาในการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร การศึกษา
ใช้วิธี ก ารออกแบบสอบถามผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรของประเทศไทย จานวน 395 คน มี ผูต้ อบ
แบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่กาหนด จานวน 135 คน งานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์ทางเชิ ง
พรรณนา และนาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย นอกจากนี้ ยงั รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ
เอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่าปั ญหาในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากร ในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยระดับปั ญหาในด้านต่าง ๆ มีดงั นี้ คือ
ปั ญหาเกี่ ยวกับการรับงาน และการแจ้งรายชื่ อลูกค้า มีปัญหาระดับปานกลางในด้านความเสี่ ยงใน
การรับงานจากลูกค้า และการกาหนดค่าธรรมเนี ยม ปั ญหาด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน มีปัญหา
ระดับมากในการทดสอบความถูกต้องของบัญชี สินค้าคงเหลือ ส่ วนปั ญหาที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
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เป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับพฤติการณ์ ของห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลในการนาเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่
เห็ นว่าไม่ตรงกับความเป็ นจริ งและการทดสอบความถูกต้องของบัญชี เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ปั ญหาเกี่ ยวกับการรายงานการตรวจสอบและรั บรองบัญชี มี ปัญหาระดับปานกลางเกี่ ยวกับแบบ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการแสดงข้อยกเว้นหากมี ความผิดปกติ และปั ญหา
ทัว่ ไป มีปัญหาระดับปานกลางเกี่ยวกับการเข้าฝึ กอบรม และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จารุ มนต์ ศรี สันต์ (2550) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณค่าวิชาชี พบัญชี กบั คุ ณภาพ
การสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยคุณภาพการสอบบัญชีเป็ นผลสะท้อน
ให้เห็ นว่าผูส้ อบบัญ ชี ส ามารถปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบความถู ก ต้องในส่ วนที่ เป็ นสาระส าคัญ การ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานตามหลักการ
บัญชี ที่รับรองทัว่ ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้ผลงานเป็ นที่น่าเชื่ อถื อและ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้งบการเงิ น ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรต้องปฏิ บตั ิงานอย่างมี คุณธรรม เที่ยง
ธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความเป็ นอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงมรรยาท
แห่ งวิชาชี พ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชี พกับคุ ณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย
จานวน 202 คน งานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 2 ประเภท คือ ใช้สถิตเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุ ม าน จากการศึ ก ษาพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากร มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การมี คุ ณ ค่ าวิชาชี พ
โดยรวม และเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ด้านคุณธรรม ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความเป็ นอิสระ
ด้านมรรยาทแห่ งวิชาชี พ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
และมีความคิดเห็ นด้วยเกี่ ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชี โดยรวมและเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก ด้านความถู ก ต้อ ง ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัด รั ด ด้านความสร้ างสรรค์ ด้านความ
สมบูรณ์ และด้านความทันกาล โดยสรุ ป คุณค่าวิชาชี พมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับคุ ณภาพ
การสอบ
นรี รัตน์ ใยบั ว (2553) ศึก ษาเรื่ องปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานผูส้ อบบัญ ชี ภาษี
อากร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร โดย
การศึกษาใช้วธิ ีการออกแบบสอบถามผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในภาคกลาง จานวน 346 ราย งานวิจยั นี้
ใช้ก ารวิเคราะห์ ท างเชิ งพรรณนา และน าเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย นอกจากนี้ ย งั
รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า ในการตรวจสอบและ
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รับรองบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรประสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านเอกสารของผูป้ ระกอบการที่ส่งให้ตรวจสอบเรื่ องที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ
เรื่ องไม่ได้ตรวจนับสิ นค้าคงเหลื อ ลาดับสองคื อเรื่ องอัตราค่าตอบแทนที่ ได้รับไม่เป็ นที่ น่าพอใจ
ลาดับสามคือ ด้านอื่ นๆ เรื่ องการไม่มีความรู ้ ด้านบัญชี และภาษี ของผูป้ ระกอบการ โดยมี ปัจจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อการตรวจสอบและปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน พบว่าปั จจัยที่แตกต่างและทาให้ผลการ
วิเคราะห์แตกต่างกันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางานเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
การติดต่อลูกค้า และจานวนลูกค้า ส่ วนปั จจัยที่แตกต่างกันแต่ไม่ทาให้ผลการวิเคราะห์แตกต่างกัน
ได้แก่ เพศ สถานภาพ รายได้ของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร พื้ นที่ การให้บริ การ ประเภทกิ จการของ
ลูกค้า ระยะเวลาในการตรวจสอบลูกค้า 1 ราย ทุนจดทะเบียน และรายได้ลูกค้า
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