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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาสํารวจความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาษีอากร และสํารวจความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีต่อ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร รวมทั้งสํารวจว่า ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแตกต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาค ส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาษีอากรเป็นอย่างดี สําหรับ
ความคิดเห็นที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้น
ส่วนใหญ่เห็นด้วย ยกเว้นการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรเห็นด้วยเพียงระดับปานกลาง
(ไม่แน่ใจ) และผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, การสอบบัญชี, แนวการสอบบัญชี, กระดาษทําการ

Abstract
This research intends to study and compare tax auditors’ understanding on duty, roles,
and audit practices. It was found from the research that tax auditors in each region have good
understandings in duty and roles and work practices in tax audits. Regarding their opinion on the
notice issued by the Director of the Revenue Department about work guidelines of tax auditors,
the majority agreed on the said notice except on the issue of the confirming of tax invoices.
However, their agreement was in the moderate level. In fact, the tax auditors in each region have
different levels in knowledge and understanding in duty and roles of tax auditor and tax audit
practices.
Keywords: Tax Auditor, Audit Program, Working Papers
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1. บทนํา
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ได้ยกเว้นให้
งบการเงินของผูม้ ีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนไม่เกินห้าล้าน
บาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ทุกรายการ ไม่ต้องจัดให้งบการเงิน
ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ได้กําหนดให้คําผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งตามประกาศนี้ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีสําหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
จากการที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่จําเป็นต้องผ่านการฝึกงานการสอบบัญชีเหมือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และกรมสรรพากรได้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดําเนินการขอคํายืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อซึ่งเป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่นอกเหนือจากการตรวจสอบตามปกติ รวมทั้งได้ออกคู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร จํานวน 5 ฉบับ อันได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทําแนวทางการสอบบัญชี คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทํากระดาษทําการคู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่องการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร และคําแนะนําในการขอคํายืนยันการออกใบกํากับภาษี
ซื้อ ผู้วิจัยมีข้อสงสัยว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความสามารถปฏิบัติงานครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี และข้อบังคับต่าง ๆ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดขึ้นหรือไม่ และต้องการทราบความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนดขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ทําการวิจัยได้ศึกษาหัวข้อ
“ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อคําสั่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงาน การตรวจสอบ
และการรับรองบัญชี” ขึ้นมาทําการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสํารวจความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและความเข้าใจที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีในประเด็น การจัดทําแนวทางการสอบบัญชีภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการ การทดสอบ
รายการทางบัญชีและภาษีอากร การจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการขอยืนยันการออก
ใบกํากับภาษีซื้อ
2.2 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเด็นคู่มือการจัดทําแนวการสอบบัญชี คู่มือการจัดทํากระดาษทําการ
คู่มือการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร คู่มือการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และคู่มือ
การขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อที่กรมสรรพากรกําหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัตินั้นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
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2.3 เพื่อสํารวจว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรและความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีแตกต่างกันหรือไม่

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทั่วประเทศ ซึ่งมีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและเปิดเผยที่ตั้ง
ประกอบการ จํานวน 2,312 คน (กรมสรรพากร, 2553) การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) แล้วทําการเลือกตัวอย่างแบบเชิงสุ่ม (Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาค
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1
เป็นคําถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ส่วนที่ 3
ความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชี ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ รวม 62 ข้อ เป็นลักษณะคําถามที่ใช้
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (1 = สําคัญน้อยที่สุด และ 5 = สําคัญมากที่สุด ) ตามวิธีของ Likert แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นได้ทดลองแจก จํานวน 40 ชุด เพื่อทําการทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการวัดความ
สอดคล้องภายใน ตามสูตรของ Cronbach Alpha Formula ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ (Alpha) เท่ากับ
0.9411 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) และนําผลที่ได้มาทําการประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําเสนอข้อมูลในรูปของตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) ด้วยจํานวนร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติวิเคราะห์เชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์หาความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance)

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อคําสั่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชี โดยการใช้แบบสอบถามจากผู้สอบบัญชีภาษีอากร 6 ภูมิภาค
จํานวน 622 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่ผู้ศึกษากําหนด จํานวน 411 คน เป็นเพศชาย
118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 เพศหญิง 293 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 38.9 ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรอย่างเดียว 335 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และเป็นทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 การปฏิบัติงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงานอื่นเป็น
งานหลักและทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นงานรอง คิดเป็นร้อยละ 38.2 และมีบางส่วนไม่ได้ปฏิบัติงาน
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ในฐานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร คิดเป็นร้อยละ 33.1 รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 300,000 บาทต่อปี จํานวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.20
4.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีทั้งหมด 6 ข้อ พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแจ้ง
จํานวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนที่จะลงนามตรวจสอบและรับรองบัญชีภายใน 30 มิถุนายนของทุกปี การตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ปรับปรุงกําไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นกําไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิเพื่อ
เสียภาษีอากร และการที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องปีละ 12 ชั่วโมง อยู่ในระดับมากที่สุด
นอกนั้นมีความเข้าในอยู่ในระดับมาก สําหรับเรื่องจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเด็น ความเป็นอิสระ
เที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ประเด็นความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประเด็นจรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี
และประเด็นจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ พบว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
4.2 ความเข้าใจที่มีต่องานสอบบัญชี
ความเข้าใจที่มีต่องานสอบบัญชีซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการจัดทําแนวการสอบบัญชี ความ
เข้าใจในการจัดทํากระดาษทําการ ความเข้าใจในการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร ความเข้าใจในการ
จัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และความเข้าใจในการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ มีทั้งหมด
5 หมวด 24 ข้อ พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับเข้าใจมาก ยกเว้นการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ตรวจสอบในหมวดความเข้าใจในการจัดทําแนวการสอบบัญชี และการ
ขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อจํานวน 20 ลําดับ ซึ่งอยู่ในหมวด ความเข้าใจในการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษี
ซื้อ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับการได้รับหนังสือตอบรับการยืนยันการออก
ใบกํากับภาษีซื้อ ซึ่งอยู่ในหมวด ความเข้าใจในการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซ้ือนั้น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้รับ
ตอบกลับมาอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
4.3 ความคิดเห็นที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร
ความคิดเห็นที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทําแนวการสอบบัญชี ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทํา
กระดาษทําการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือ
การจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษี
ซื้อ ทั้งหมด 5 หมวด 26 ข้อ พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในระดับมาก ยกเว้นประเด็นการยืนยันการออกใบกํากับภาษี ให้
ยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด 20 ลําดับแรกของรายงานภาษีซื้อ และจะต้องไม่เป็นใบกํากับ
ภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการรายเดียวกัน ในหมวดคู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร
ประเด็นข้อกําหนดที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ และประเด็นการขอยืนยันการออก
ใบกํากับภาษีซื้อควรใช้วิธีการแบบตอบทุกกรณี ในหมวดความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอยืนยันการออกใบกํากับ
ภาษีซื้อนั้น ทั้ง 3 ประเด็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
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4.4 การสํารวจว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรและความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีแตกต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า
4.4.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีทั้งหมด 6 ข้อ พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในแต่ละภูมิภาคมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.122/2545 ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน สําหรับความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
นั้น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในประเด็นความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ประเด็นจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ
4.4.2 ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับ
ความเข้าใจในการจัดทําแนวการสอบบัญชี ความเข้าใจในการจัดทํากระดาษทําการ ความเข้าใจในการทดสอบ
รายการทางบัญชีและภาษีอากร ความเข้าใจในการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และความเข้าใจ
ในการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ มีทั้งหมด 5 หมวด 24 ข้อ พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในแต่ละภูมิภาคมี
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเด็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการที่
ตรวจสอบ ในหมวดความเข้าใจในการจัดทําแนวการสอบบัญชี ประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับกระดาษทําการของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ประเด็นกระดาษทําการที่จัดทําขึ้นได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกิจการที่ตรวจสอบ และ
ประเด็นกระดาษทําการที่ได้จัดทําขึ้นแสดงถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติ การวินิจฉัยและข้อสรุปเกี่ยวกับข้อบกพร่อง
หรือสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบคําชี้แจงของผู้บริหารของกิจการในเรื่องดังกล่าว และข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ได้ให้แก่กิจการ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวอยู่ในหมวดความเข้าใจในการจัดทํากระดาษทําการ และประเด็นการได้รับ
หนังสือตอบรับการยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ ในหมวดความเข้าใจในการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อนั้น
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
4.4.3 ความคิดเห็นที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบ บัญชี
ภาษีอากรซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทําแนวการสอบบัญชี ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือ
การจัดทํากระดาษทําการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คู่มือการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอยืนยันการออกใบกํากับ
ภาษีซื้อ ทั้งหมด 5 หมวด 26 ข้อ พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทั้ง 6 ภาคเห็นด้วยกับประกาศอธิบดีในคู่มือการจัดทํา
แนวการสอบบัญชี แต่ยังมีประเด็นที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประกาศของอธิบดี
ดังกล่าว ดังนี้ 1) ประเด็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องจัดทํากระดาษทําการ ประเด็นกระดาษทําการต้องแสดงให้
เห็นว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการสอบบัญชีที่ได้
กําหนดในหมวดคู่มือการจัดทํากระดาษทําการ 2) ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทําการทดสอบระบบบัญชีของ
กิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชีของกิจการเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และนโยบายการบัญชีที่
กิจการเลือกใช้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ในหมวดคู่มือการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร 3) ประเด็น
แนวความคิดที่ว่าการรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นการรายงานสิ่งที่ตรวจพบไม่ใช่เป็นการรายงานแบบแสดง
ความเห็นประเด็นแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากร (รายงาน 5 ข้อ) ในหมวดคู่มือ
การจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 4) ประเด็นข้อกําหนดที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องขอยืนยัน
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การออกใบกํากับภาษีซื้อ ประเด็นการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อควรใช้วิธีการแบบตอบทุกกรณี ประเด็น
ข้อกําหนดที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด 20 ลําดับแรกของ
รายงานภาษีซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นใบกํากับภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ประกอบการรายเดียวกัน ในหมวดคู่มือการขอยืนยัน
การออกใบกํากับภาษีซื้อ

5. สรุป
5.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งจํานวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วน
ที่จะลงนามตรวจสอบและรับรองบัญชีภายใน 30 มิถุนายนของทุกปี ประเด็นการตรวจสอบและรับรองบัญชี ผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรได้ปรับปรุงกําไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นกําไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ประเด็น
การที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องปีละ 12 ชั่วโมง และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรอยู่ในระดับมากที่สุด จากการสํารวจพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่แตกต่างกันยกเว้นในประเด็นการปฏิบัติตามคําสั่ง ท.ป.122/2545
ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ มีผู้สอบบัญชีภาษีอากรบางภูมิภาค
มีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
5.2 ความเข้าใจที่มีต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่องานสอบ
บัญชีอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ตรวจสอบ และการขอยืนยันการออก
ใบกํากับภาษีซื้อ จํานวน 20 ลําดับ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง จากการสํารวจพบว่า
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่องานสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 4 ประเด็นต่อไปนี้
มีผู้สอบบัญชีบางภูมิภาคมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ได้แก่
5.2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการที่ตรวจสอบ
5.2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระดาษทําการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
5.2.3 กระดาษทําการที่จัดทําขึ้นได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกิจการที่ตรวจสอบมากน้อยเพียงใด
5.2.4 กระดาษทําการที่จัดทําขึ้นแสดงถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติ การวินิจฉัยและข้อสรุปเกี่ยวกับ
ข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติ การวินิจฉันและข้อสรุปเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบคําชี้แจงของ
ผู้บริหารของกิจการในเรื่องดังกล่าว และข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ให้แก่กิจการมากน้อยเพียงใด
5.3 ความคิดเห็นที่มีต่อประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรอยู่ในระดับมาก ยกเว้นประเด็นการยืนยันการออกใบกํากับภาษี ให้ยืนยัน
การออกใบกํากับภาษีซื้อฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด 20 ลําดับแรกของรายงานภาษีซื้อ และจะต้องไม่เป็นใบกํากับภาษีที่
ออกโดยผู้ประกอบการรายเดียวกัน ประเด็นข้อกําหนดที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องขอยืนยันการออกใบกํากับภาษี
ซื้อ และประเด็นการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อควรใช้วิธีการแบบตอบทุกกรณี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความ
เข้าใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านัน้ จากการสํารวจพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจที่มี
ต่องานสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 8 ประเด็นต่อไปนี้มีผู้สอบบัญชีบางภูมิภาคมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ได้แก่
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5.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทํากระดาษทําการ ในประเด็นผู้สอบบัญชีภาษีต้องจัดทํา
กระดาษทําการ
5.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทํากระดาษทําการ ในประเด็นกระดาษทําการต้องแสดงให้
เห็นว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการสอบบัญชีที่ได้
กําหนดขึ้นโดยถูกต้องและครบถ้วน
5.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร ในประเด็นความเห็นด้วย
กับข้อกําหนดที่ “ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องการทําการทดสอบระบบบัญชีของกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชี
ของกิจการเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี
5.3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในประเด็นความ
เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่าการรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นการรายงานสิ่งที่ตรวจพบไม่ใช่เป็นการ
รายงานแสดงความเห็น
5.3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในประเด็นความ
เห็นด้วยกับแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหรือไม่ (รายงาน 5 ข้อ)
5.3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ ในประเด็นความเห็นด้วยกับ
ข้อกําหนดที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ
5.3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ ในประเด็นความเห็นด้วยกับที่
กล่าวว่าการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อควรใช้วิธีการแบบตอบทุกกรณี
5.3.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อ ในประเด็นความเห็นด้วยกับ
ข้อกําหนดที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องขอยืนยันการออกใบกํากับภาษีซื้อฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด 20 ลําดับแรกของ
รายงานภาษีซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นใบกํากับภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ประกอบการรายเดียวกัน
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