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ศาสตราจารย์ วิ โ รจน์ เลาหะพั น ธุ์ เป็ น ชาวจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ก าเนิ ด เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม
พุทธศักราช 2473 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญ ญาบัณ ฑิตและ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบปริญญาโท) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญามหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน
กรุงวอซิงตัน ดีซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศหลายแห่ง
ศาสตราจารย์ วิ โรจน์ เลาหะพั น ธุ์ ได้ เริ่ ม รับ ราชการที่ ก รมสรรพากร เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2496
ในตาแหน่งนักบัญชีตรี กองภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านการบัญชี
และการภาษีอากร สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอดดังจะเห็นได้ว่าท่านได้ดารงตาแหน่ง
สาคัญในหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ ได้แก่ ตาแหน่งสรรพากรเอกจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยผู้อานวยการกองตรวจ
ภาษีอากร ผู้อานวยการกองภาษีการค้า (ก่อนมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้อานวยการกองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รองอธิบดีกรมสรรพากร รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบ ดีกรม
ศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพสามิต ตามลาดับ
การดารงตาแหน่งที่สาคัญทางราชการดังกล่าวมา ย่อมเป็นประจักษ์พยานว่า ศาสตราจารย์วิโรจน์
เลาหะพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบัญชี การเงิน และการภาษีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้าน
การตรวจสอบภาษี ท่ า นได้ ริเริ่ ม น าระบบและวิ ธี ก ารตรวจสอบภาษี โดยวิ ธี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ
(Net Worth increased method) ซึ่ง บัญ ญั ติไว้ตาม มาตรา 49 แห่งประมลกฎหมายรัษ ฎากรมาใช้ เป็ น
ครั้งแรกในปี 2509 หลังจากได้มีกฎหมายมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี 2496 และกรมสรรพากรก็ได้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติมาจนทุกวันนี้
นอกจากนั้ น ในสมั ย ที่ ด ารงต าแหน่ ง อธิ บ ดี ก รมสรรพากร ศาสตราจารย์ วิ โรจน์ เลาหะพั น ธุ์
ยังได้เคยจัดให้มีการอภัยโทษทางภาษีอากร (Tax Amnesty) ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย
เมื่อปี 2528 ซึ่งสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ประมาณ 3200 ล้านบาท ภายในระยะ 6 เดือน
และยังได้กาหนดให้มีการชาระภาษีอากรด้วยเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายกรมสรรพากร แทนการชาระภาษีอากร

ด้วยเงิน สด และยังคงถือ ปฏิ บัติ ม าจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็น การช่ วยป้องกันการทุจ ริตและประพฤติมิ ช อบ
ของข้าราชการระดับหนึ่ง
อนึ่ง ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ยังได้เห็นความสาคัญของการสร้างมาตรฐานวิชาการบัญชี
ให้พัฒนาไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทาให้ท่านได้รับการเลือกตั้งจากนักบัญชี
ทั่วประเทศให้ดารงตาแหน่ง นายกสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัย
และเป็นผู้ หนึ่งที่ได้มี ส่วนผลั กดันให้มี การสถาปนาสภาวิชาชี พ บัญ ชีขึ้นในประเทศไทย ทั้งยังเคยดารง
ตาแหน่ งกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ทางการบั ญ ชี และประธานอนุ กรรมการศึ กษาความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานการบัญชีและการบัญชีภาษีอากรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เคยดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนกการบัญชี ที่มีส่วนสาคัญในการ
พัฒนาวิชาการบัญชีให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และยังเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการอ านวยการของมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยหลายส มั ย เป็ น เวลาร่ ว ม 40 ปี ส่ ง ผลให้
คณะวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของทางราชการ
สถาบันการศึกษา และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
จากการที่ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็นผู้ที่ทางานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและเห็น
ประโยชน์ ข องส่ วนรวมเป็ น ที่ ตั้ ง ท าให้ ท่ า นได้ รับ ความไว้ว างใจให้ ด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมการตรวจ
คณะกรรมการการตรวจสอบการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ในปี 2549 อันเป็น ตาแหน่งที่มี
บทบาทสาคัญในการการปราบปรามและป้องกันมิให้เกิดปัญหาคอรัปชั่นขึ้นในประเทศไทย
ด้วยบทบาทสาคัญในฐานะผู้วางรากฐานวิชาชีพบัญชีและวิธีและวิธีการตรวจสอบภาษีอากร ที่มี
ต่อประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี ประจาปีการศึกษา 2553

