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บทที ่2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ทฤษฎ ีแนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
                                                                            
 การศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาทฤษฎี แนวคิดตลอดจนสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
และอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี  
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสอบบญัชีภาษีอากร 
 2.1.2 จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 
 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการสอบบญัชีภาษีอากร 
 
 การตรวจสอบและรับรองบญัชีหา้งหุน้ส่วนจ ากดัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ไทยท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้งบการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ท่ีไดอ้อกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 โดยผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรตอ้งปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร ในหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรไดก้ าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
  1)  คุณสมบติั การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การ
ต่ออาย ุและการขอออกใบแทนใบอนุญาตผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
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 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งมีคุณสมบติัและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ซ่ึงเป็นไปตามค าสั่งของอธิบดีกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 146/2548 เร่ือง ก าหนดคุณสมบติั การทดสอบ 
การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาต
เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี (กรมสรรพากร, ค าสั่ง
กรมสรรพากร, 2548 : ออนไลน์) 
 1.1) ผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1.1.1) ส า เร็จก าร ศึกษ าไม่ ต ่ าก ว่ าป ริญญ าต รีท างการบัญ ชี  ห รือ
ประกาศนียบตัรทางการบญัชีซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองเทียบเท่าไม่ต ่ากวา่ปริญญาดงักล่าว 
   1.1.2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
   1.1.3) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชาติ
ไทยเป็นผูส้อบบญัชีในประเทศนั้นได ้
   1.1.4)  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
   1.1.5) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกในคดีเก่ียวกบัภาษีอากรหรือคดีอ่ืนท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรเห็นวา่อาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งความเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
   1.1.6) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
   1.1.7)  ไม่เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีท่ีอยูร่ะหว่างถูกสั่งพกัหรือถูก
เพิกถอนใบอนุญาต 
   1.1.8) ตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 1.2) การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 ตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ใน 3 วชิา ซ่ึงมีเน้ือหาของวชิาท่ีทดสอบดงัน้ี 
  1.2.1) วชิาการบญัชี 
  1.2.2) วชิาการสอบบญัชี 
  1.2.3) วิชาความรู้เก่ียวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหา้งหุน้ส่วนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 1.3) การขอข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาต 
  1.3.1) ผูผ้่านการทดสอบทุกวิชา จะตอ้งยื่นค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรพร้อมช าระค่าธรรมเนียมต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในหน่ึงเดือนนบัแต่
วนัท่ีประกาศรายช่ือผูผ้า่นการทดสอบ 
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  1.3.2) ผู ้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีภาษีอากรต้องมี คุณสมบัติ
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่ออธิบดี เพื่อพิจารณา
อนุมติัใหรั้บข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  1.3.3) อธิบดีอนุมติัให้รับข้ึนทะเบียน และออกใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร เจา้หนา้ท่ีจะท าการบนัทึกช่ือ ท่ีอยู ่คุณวฒิุ ท่ีตั้งส านกังาน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีได้
แจง้ไวต้ามค าขอข้ึนทะเบียน  
   ใบอนุญาตผูส้อบบญัชีภาษีอากรใหใ้ชแ้บบท่ีอธิบดีก าหนด และใหมี้อายหุา้ปี 
 1.4) การอบรม 
    ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเม่ือได้รับการข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็น
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรแลว้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากร
และความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่น้อยกวา่เกา้ชัว่โมงต่อปีจากองคก์ร
วชิาชีพบญัชีหรือหน่วยงานท่ีอธิบดีไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
                 1.5) การต่ออายใุบอนุญาต 
                         1.5.1) กรณีใบอนุญาตหมดอาย ุ
                                    1) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในสามเดือนก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินสุด  
โดยให้แนบส าเนาหรือภาพถ่ายใบประกาศนียบตัรหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมท่ีได้รับการ
อบรมระหวา่งท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
                                     2) กรณีท่ีไม่สามารถยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรภายในเวลาท่ีก าหนด ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนระยะเวลา
ดงักล่าวไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอธิบดี โดยตอ้งขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกินหก
เดือนก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินสุด มิฉะนั้นให้ถือหมดสภาพการเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร และหาก
ประสงคจ์ะเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อจะตอ้งยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
ใบอนุญาตส้ินสุดและเขา้รับการอบรมอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบแปดชัว่โมง 
                                    3)  ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีไดรั้บการต่ออายุแลว้ ให้
มี อายหุา้ปีนบัแต่วนัท่ีใบอนุญาตส้ินสุด 
                          1.5.2)  กรณีพน้จากการถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
                                ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธ์ิยื่นค าขอ
เพื่อให้ไดรั้บ การพิจารณาอนุญาตให้กลบัไปเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดอี้ก เม่ือเวลาผ่านไปเกิน
กวา่สามปีนบัแต่วนัท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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                 1.6)  การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแกไ้ขทะเบียน 
                          1.6.1)  ในกรณีใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรสูญหายหรือถูกท าลาย
หรือช ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได ้ให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อ
อธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
                                ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบเดียวกนักบัใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษี
อากรตามท่ีก าหนด แต่ใหท้ าการระบุขอ้ความเพิ่มเติมวา่ “ใบแทน” ไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนและให้
มีอายุเช่นเดียวกนักบัใบอนุญาตฉบบัจริงท่ีสูญหายหรือถูกท าลายหรือช ารุดเสียหายจนไม่สามารถ
ใชก้ารไดน้ั้น 
                          1.6.2) ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ ให้แจ้งแก้ไขการเปล่ียนแปลงต่ออธิบดีภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
                  1.7)   ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอข้ึน
ทะเบียน การอบรมจากกรมสรรพากร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การขอ
แกไ้ขทะเบียน รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีก าหนด  
                 1.8)   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนด 
 
 2) การปฏิบติังาน และการรายงาน  
 ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ท าหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ขนาดเล็ก โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี (พ.ศ.2544) และ (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) เร่ือง
ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
รวมทั้งค  าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 122/2545 เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานและการรายงาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
ดงัน้ี (กรมสรรพากร, ค าสั่งกรมสรรพากร, 2545 : ออนไลน)์ 
 2.1) มาตรฐานการปฏิบติังาน 
 2.1.1) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตอ้งจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับงาน
ท่ีรับตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยให้จดัเก็บ
แนวทางการสอบบญัชีดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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 2.1.2) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ต้องจดัท ากระดาษท าการ เพื่อบันทึกการ
ตรวจสอบและจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 2.1.3) การปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี ใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากร
เน้นการทดสอบความถูกตอ้งของงบการเงินและบญัชีว่าถูกตอ้งเป็นจริงตามควรตรงตามเอกสาร
ประกอบการลงบญัชี และบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ ซ่ึงงบการเงินตอ้ง
แสดงข้อมูลและรายการตรงตามสมุดบัญชี รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญทางด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยเลือกใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบักรณี 
 2.1.4) ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ต้องท าการตรวจสอบการปรับปรุงก าไร
สุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางบญัชี เป็นก าไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการ
จดัท าบญัชีพิเศษของกิจการท่ีก าหนดไวต้ามประมวลรัษฎากร 
 2.1.5) ในกรณีท่ีพบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีพฤติการณ์ในการท า
เอกสารประกอบการลงบญัชีหรือบนัทึกบญัชี โดยท่ีเห็นวา่น่าจะไม่ตรงกบัความเป็นจริงอนัอาจเป็น
เหตุให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมิตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าท่ีควรเสีย ให้ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร เปิดเผยข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของบญัชี และแจง้พฤติการณ์ไวใ้นรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตนจะตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง 
 2.2) การแจง้รายช่ือกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี 
  ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตน
จะลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายนของทุกปี พร้อมแนบหนงัสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมีขอ้ความอยา่ง
นอ้ยตามแบบทา้ยแบบส าหรับการแจง้จ านวนและรายช่ือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 
  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไดแ้จง้
ไวต้ามวรรคหน่ึง ให้แจง้การเปล่ียนแปลงต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในวนัท่ี 5 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้ น ทั้ งน้ี  ต้องแจ้งก่อนวนัท่ีลงลายมือช่ือรับรองการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 กรณีผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรจาก
อธิบดีภายหลังก าหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลตามวรรคหน่ึง ให้แจ้งจ านวนและรายช่ือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจะลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีภายในหกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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  2.3) การรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
    จากผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดต้รวจสอบงบการเงินของ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแลว้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและรายงานขอ้ตรวจพบต่าง ๆ  
  2.3.1) วตัถุประสงคข์องการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี คือให้
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรรายงานข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงข้อยกเวน้หรือ
ขอ้ผดิพลาดท่ีตรวจพบท่ีเห็นวา่มีสาระส าคญั ซ่ึงไดข้อ้สรุปในแต่ละเร่ือง 
  2.3.2) ขอบเขตการใช้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี คือ ใช้
เฉพาะการตรวจสอบงบการเงินของหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กเท่านั้น ซ่ึงตามกฎกระทรวงวา่
ดว้ยการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้งบการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543  
 
 2.2.2 จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งรักษาจรรยาบรรณตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดไวใ้น
ค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 123/2545 เร่ือง ก าหนดจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี (กรมสรรพากร, ค าสั่งกรมสรรพากร, 2545 : ออนไลน์) 
 
 1) ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.1) ไม่รับตรวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการท่ีตนขาดความเป็นอิสระ 
  1.2)  ไม่รับตรวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการท่ีตนขาดความเป็นกลาง โดยมี
ผลประโยชน์หรือต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับกิจการนั้น หรือโดยมีเหตุอ่ืนท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
ล าเอียง และส่งผลใหมี้การละเวน้การเสียภาษี หรือเสียภาษีนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
  1.3)  ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีด้วยความเท่ียงธรรมและซ่ือสัตย์
สุจริต 
  1.4)  ไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบ
การเงินท่ีตนลงลายมือช่ือรับรองไวใ้นรายงาน ซ่ึงอาจท าให้เกิดการหลงผิดและอาจเสียหายแก่
กิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีนั้น หรือแก่สรรพากร หรือแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.5)  ไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ขาย ออก หรือใชใ้บก ากบัภาษีท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
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 1.6) ไม่เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลงบญัชีหรือการท าเอกสารประกอบการ
ลงบญัชี ซ่ึงเป็นเหตุให้กิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีนั้นมิตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง
กวา่ท่ีควรเสีย 
 1.7) ไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีของกิจการใด ซ่ึงมีเหตุผลเช่ือไดว้า่มีขอ้มูลท่ีผิดหรือบิดเบือนไปจากขอ้เท็จจริง และมีการละ
เวน้หรือปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งยืน่ต่อกรมสรรพากร 
 1.8) ไม่รับรองบญัชีท่ีตนเป็นผูจ้ดัท าข้ึนเอง หรือช่วยเหลือ หรือเป็นผูจ้ดัท า
บญัชีชุดอ่ืนข้ึนเพื่อเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร 
 
 2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
  2.1) ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรู้ความสามารถของวชิาชีพ 
 2.2) ไม่ตรวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการท่ีเกินความรู้ความสามารถของ
ตนท่ีจะปฏิบติังานได ้และไม่ท าการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกวา่ 300 รายต่อปี 
 2.3) ไม่ลงลายมือช่ือรับรองในรายงานของกิจการท่ีตนมิได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหรือควบคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ 
 2.4) สอดส่องใช้ความรู้ความระมดัระวงัในการตรวจสอบและรับรองบญัชี
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพโดยทัว่ไป 
 2.5) ไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นอา้งวา่ตนเป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีในกิจการใด 
โดยตนมิไดป้ฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 
 3) จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี 
  3.1) ไม่เปิดเผยความลบักิจการของผูเ้สียภาษีหรือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยน าออก
แจง้แก่ผูใ้ด หรือให้ทราบโดยวิธีใดส าหรับกิจการท่ีตนได้รู้มาในหน้าท่ีจากการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี อนัเป็นเหตุให้กิจการนั้นไดรั้บความเสียหาย เวน้แต่การกระท านั้นเป็นการกระท าตาม
หนา้ท่ีทางวชิาชีพหรือตามกฎหมาย 
  3.2) ไม่ละทิ้งการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีรับไวแ้ล้วโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร 
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 4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวชิาชีพ 
  4.1) ไม่แยง่งานตรวจสอบและรับรองบญัชีจากผูต้รวจสอบบญัชีอ่ืน 
  4.2) ไม่ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่าท่ีได้รับมอบหมายจากผู ้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูม้อบหมายนั้น 
 
 5) จรรยาบรรณทัว่ไป 
  5.1) ไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ
ในส่วนท่ีเก่ียวกบักฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอ่ืน 
  5.2) ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นโฆษณาดว้ยประการใด ๆ ซ่ึงการประกอบ
วชิาชีพอนัแสดงใหเ้ห็นวา่จะช่วยเหลือใหเ้สียภาษีนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
  5.3) ไม่ให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้
บุคคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานตรวจสอบและรับรองบญัชีมาใหต้นท า 
  5.4) ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดในเม่ือบุคคลนั้น
ไดรั้บงาน เพราะการแนะน าหรือการจดัหางานของตน 
  5.5)  ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต ่าตาม
ยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีตนตรวจสอบและรับรองบญัชี หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และรับบญัชีเป็นเกณฑ ์
 
2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ขนิษฐา พิภพลาภอนันต์ (2545) ศึกษาเร่ืองปัญหาในการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัญหาในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากร การศึกษา
ใช้วิธีการออกแบบสอบถามผูส้อบบัญชีภาษีอากรของประเทศไทย จ านวน 395 คน มีผูต้อบ
แบบสอบถามกลบัมาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 135 คน งานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ทางเชิง
พรรณนา และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย นอกจากน้ียงัรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ 
เอกสาร วารสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาพบวา่ปัญหาในการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร ในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยระดบัปัญหาในดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี คือ
ปัญหาเก่ียวกบัการรับงาน และการแจง้รายช่ือลูกคา้ มีปัญหาระดบัปานกลางในดา้นความเส่ียงใน
การรับงานจากลูกคา้ และการก าหนดค่าธรรมเนียม ปัญหาดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน มีปัญหา
ระดบัมากในการทดสอบความถูกตอ้งของบญัชีสินคา้คงเหลือ ส่วนปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง
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เป็นปัญหาเก่ียวกบัพฤติการณ์ของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการน าเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ี
เห็นวา่ไม่ตรงกบัความเป็นจริงและการทดสอบความถูกตอ้งของบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ปัญหาเก่ียวกบัการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี มีปัญหาระดบัปานกลางเก่ียวกบัแบบ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี และการแสดงข้อยกเวน้หากมีความผิดปกติ  และปัญหา
ทัว่ไป มีปัญหาระดบัปานกลางเก่ียวกบัการเขา้ฝึกอบรม และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
 
 จารุมนต์ ศรีสันต์ (2550) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพบญัชีกบัคุณภาพ
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยคุณภาพการสอบบญัชีเป็นผลสะทอ้น
ให้เห็นว่าผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานตรวจสอบความถูกตอ้งในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั การ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือและ
สร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้งบการเงิน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม เท่ียง
ธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเป็นอิสระตามมาตรฐานวชิาชีพ ปฏิบติังานโดยค านึงถึงมรรยาท
แห่งวิชาชีพ และมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาตนเองให้มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าวิชาชีพกบัคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทย โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
จ านวน 202 คน งานวจิยัน้ีใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ 2 ประเภท คือ ใชส้ถิตเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน จากการศึกษาพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีคุณค่าวิชาชีพ
โดยรวม และเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดา้นคุณธรรม ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความเป็นอิสระ 
ดา้นมรรยาทแห่งวิชาชีพ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และดา้นความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดบั
มาก ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความ
สมบูรณ์ และดา้นความทนักาล โดยสรุป คุณค่าวิชาชีพมีความสัมพนัธ์และผลกระทบกบัคุณภาพ
การสอบ  
 
 นรีรัตน์ ใยบัว (2553) ศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานผูส้อบบญัชีภาษี
อากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดย
การศึกษาใชว้ธีิการออกแบบสอบถามผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคกลาง จ านวน 346 ราย งานวจิยัน้ี
ใช้การวิเคราะห์ทางเชิงพรรณนา และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  นอกจากน้ียงั
รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร วารสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาพบวา่ ในการตรวจสอบและ



 
 

13 

 

รับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรประสบปัญหาในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นเอกสารของผูป้ระกอบการท่ีส่งให้ตรวจสอบเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ
เร่ืองไม่ไดต้รวจนับสินคา้คงเหลือ ล าดบัสองคือเร่ืองอตัราค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
ล าดบัสามคือด้านอ่ืนๆ เร่ืองการไม่มีความรู้ด้านบญัชีและภาษีของผูป้ระกอบการ โดยมีปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและปัญหาในการปฏิบติังาน พบวา่ปัจจยัท่ีแตกต่างและท าใหผ้ลการ
วิเคราะห์แตกต่างกนัไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างานเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
การติดต่อลูกคา้ และจ านวนลูกคา้ ส่วนปัจจยัท่ีแตกต่างกนัแต่ไม่ท าให้ผลการวิเคราะห์แตกต่างกนั
ได้แก่ เพศ สถานภาพ รายได้ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พื้นท่ีการให้บริการ ประเภทกิจการของ
ลูกคา้ ระยะเวลาในการตรวจสอบลูกคา้ 1 ราย ทุนจดทะเบียน และรายไดลู้กคา้ 
  


