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บญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวชิาชีพ จ าแนกตามประสบการณ์
ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

66 

ตารางท่ี 4.33 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณจรรยาบรรณทัว่ไป จ าแนกตามประสบการณ์
ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

68 

ตารางท่ี 4.34 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงานสอบบญัชี และการแจง้ช่ือลูกค้า 
จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 

70 



 

ณ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หนา้ 
   
ตารางท่ี 4.35 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมิน

ความเส่ียง และแนวทางการสอบบญัชี จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

73 

ตารางท่ี 4.36 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีจ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร  

76 

ตารางท่ี 4.37 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ี
ไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

81 

ตารางท่ี 4.38 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการรายงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

82 

ตารางท่ี 4.39 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความ
ของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.50 จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

83 

ตารางท่ี 4.40 แสดงปัญหาและอุปสรรคทัว่ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

84 

ตารางท่ี 4.41 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบ
บัญชีภาษีอากร ด้านความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตย์
สุจริต จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

86 

ตารางท่ี 4.42 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรดา้นความความสามารถในการปฏิบติังาน   

88 



 

ด 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หนา้ 
   
ตารางท่ี 4.43 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบ

บญัชีภาษีอากรดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงิน
ท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

89 

ตารางท่ี 4.44 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ จ าแนกตามจ านวนงบ
การเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

91 

ตารางท่ี 4.45 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

92 

ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ จ าแนก
ตามเพศ 

94 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ จ าแนก
ตามอาย ุ

94 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

95 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง 
และการจดัท าแนวทางการสอบบญัชี 

96 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

98 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

99 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท ารายงานกาตรวจสอบและรับรองบญัชี 

101 



 

ต 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หนา้ 
   
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั

ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ
หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 

103 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

104 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

105 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี 

106 

ตารางท่ี 4.57 
 
 

แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมอาชีพ 

106 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป 

107 

   
   
   
   
   
 


