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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัมีการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งในรูปของ บริษทั……..

จ  ากดั,หา้งหุน้ส่วน……..จ  ากดั และ บริษทั……..จ  ากดั (มหาชน) กิจการเหล่าน้ีจะตอ้งมีการจด

ทะเบียนกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงกิจการแต่ละกิจการจะประกอบ

ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยรายไดส่้วนใหญ่ของกิจการมกัจะเกิดข้ึนจากรายไดจ้ากการขาย ซ่ึง

บญัชีรายไดจ้ากการขายมีรายการเขา้ออกเป็นจ านวนมากจึงจดัไดว้า่เป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั  ใน

การใหบ้ริการดา้นการสอบบญัชีของ บริษทัส านกังานบญัชีและกฎหมายกมลณรงค ์ จ ากดั จึงตอ้งมี

การวางแผนและระบุวธีิการตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบรายการต่างๆในงบการเงินของ

ลูกคา้แต่ละรายใหเ้หมาะสมแก่กรณีโดยข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ รูปแบบในการด าเนินธุรกิจ 

หากการวางแนวทางการสอบบญัชีไม่เหมาะสมจะท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการสอบบญัชี

ตามท่ีก าหนดไว ้ เกิดความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด จนท าให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของ

กิจการ หรือการปรับปรุงบญัชียอ้นหลงั จากสาเหตุเหล่าน้ี ท าใหต้อ้งมีแนวทางการสอบบญัชีในการ

ควบคุมการปฏิบติังานต่างๆของผูช่้วยผูส้อบบญัชีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานแสดงการปฏิบติังานสอบ

บญัชี 

 แนวทางการสอบบญัชี (Audit Program) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการตรวจสอบและ

ควบคุมการปฏิบติังานท่ีก าหนดแนวทางไวล่้วงหนา้ ประกอบดว้ย การระบุวตัถุประสงคข์องการ

ตรวจสอบแต่ละเร่ืองและวธีิการตรวจสอบท่ีใช ้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบท่ีก าหนด

ไว ้ ขอบเขตการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบท่ีใชเ้ช่น การตรวจนบั การสังเกตการณ์การ

สอบถามการขอยนืยนั การวเิคราะห์เปรียบเทียบ เป็นตน้ระยะเวลาท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการ

ตรวจสอบ ดชันีกระดาษท าการอา้งอิง และลายมือช่ือผูต้รวจสอบหรือผูส้อบทานในแต่ละเร่ือง โดย

การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีรายไดจ้ากการขายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานในการสอบบญัชีท่ีดี

และเหมาะสมช่วยใหผู้ส้อบบญัชีสามารถก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดท้ าใหค้วามเส่ียงในการสอบบญัชีอยู่

ในระดบัต ่า 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบบญัชีรายไดจ้ากการขาย 

1.2.2 เพื่อใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

1.2.3 เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาความเส่ียง 

1.2.4 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล หลกัฐานในการตรวจสอบท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุม และน่าเช่ือถือ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 สืบคา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต และหนงัสือจาก

แหล่งต่างๆ 

1.3.2 ศึกษาขอ้มูลจากภายในกิจการโดยการสอบถามจากพนกังานพี่เล้ียง และเอกสารต่างๆ

ของกิจการ 

1.3.3 การปฏิบติังานร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่มในการตรวจสอบบญัชีกิจการของลูกคา้แต่

ละราย 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 การไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการต่างๆท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชี 

1.4.2 ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการปฏิบติังานจริง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน

อนาคต 

1.4.3 การท างานร่วมกนั ความสามคัคี ความมีน ้าใจใหแ้ก่กนั 

1.4.4 การตรงต่อเวลา ความอดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความภูมิใจ ในการปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง 

1.4.5 การเรียนรู้มารยาททางสังคมในการปฏิบติัตวัท่ีดี 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 วชิาชีพสอบบัญชี 

 การสอบบญัชีเป็นกระบวนการรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นอยา่งสมเหตุสมผลต่อความถูกตอ้งตามควรของงบการ

ตรวจสอบอาจจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ (1) การตรวจสอบงบการเงิน (2) การตรวจสอบการ

ด าเนินงาน และ (3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผูต้รวจสอบ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 

ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เจา้หนา้ท่ีตรวจเงินแผน่ดิน 

และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีอากร  

ส านกังานสอบบญัชีอาจให้บริการในหลายรูปแบบซ่ึงรวมถึง (1) บริการให้ความเช่ือมัน่ 

(2) บริการท่ีไม่ให้ความเช่ือมัน่ ระดบัชั้นภายในส านักงานสอบบญัชีโดยทัว่ไปมี 5 ระดบั คือ (1) 

หุ้นส่วน (2) ผูจ้ดัการ (3) ผูค้วบคุมงาน (4) ผูต้รวจสอบอาวุโส และ (5) ผูช่้วยผูส้อบบญัชี หลกัการ

พื้นฐานท่ีส าคญัในการตรวจสอบงบการเงิน ไดแ้ก่ (1) จรรยาบรรณ หรือ มรรยาทของผูส้อบบญัชี 

(2) มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ (3) การใชว้ิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูป้ระกอบวชิาชีพ ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีเหตุผลเท่านั้น เน่ืองจาก

การตรวจสอบงบการเงินมีขอ้จ ากดัหลายประการ 

 ผูส้อบบญัชีใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพโดยค านึงถึง

สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีผลต่องบการเงิน 2 เร่ือง คือ (1) การทุจริตและขอ้ผดิพลาด และ  

(2) กฎหมายและขอ้บงัคบักบักิจการท่ีตรวจสอบ 

 
2.2 สภาพแวดล้อมและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัวชิาชีพสอบบัญชี 

วิชาชีพสอบบญัชีมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองตามล าดบัเวลา วตัถุประสงค์ของการสอบ
บญัชีเปล่ียนมาเป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่อความถูกตอ้งตามควรของงบการเงิน ผูส้อบ
บญัชีไดพ้ฒันาการวธีิการตรวจสอบใหม่ๆมาใชใ้นการสอบบญัชี รวมทั้งเสนอบริการประเภทต่างๆ
มากยิ่งข้ึน อิทธิพลต่อการพฒันาวิชาชีพสอบบญัชีในประทศไทย สถาบนัทางการสอบบญัชีใน
ประเทศไทย แบ่งออกเป็น สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ สถาบนัก ากับดูแล การควบคุม
งานสอบบญัชี จะให้ผูส้อบบญัชีมัน่ใจว่างานตรวจสอบได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัส านกังานสอบบญัชี
โดยรวม และระดบัแต่ละงานสอบบญัชีของลูกคา้แต่ละราย 



5 
 

 
2.3 หลกัฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 
 หลกัฐานการสอบบญัชี(Audit Evidence) หมายถึง ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงท่ีผูส้อบบญัชี
ไดรั้บหรือรวบรวมจากการใชว้ธีิการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนขอ้สรุปผลการตรวจสอบ 
ประเภทของหลกัฐานการสอบบญัชีตามเกณฑ์วธีิการตรวจสอบท่ีใชมี้ดงัน้ี 
2.3.1. หลกัฐานจากการตรวจ (Inspection Evidence) หลกัฐานท่ีไดม้าโดยใชว้ธีิการตรวจสอบ 

- หลกัฐานจากการตรวจสอบบนัทึกทางบญัชี 
- หลกัฐานจาการตรวจทางกายภาพของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน(Physical Evidence)หลกัฐานท่ีได้

จากการตรวจนบั(Counting) 
2.3.2. หลกัฐานจากการสังเกตการณ์ (Observation Evidence)  
คุณลกัษณะของหลกัฐานการสอบบญัชี 

- ความเพียงพอของหลกัฐานการสอบบญัชี 
- ความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 
- ความเก่ียวพนัของหลกัฐานการสอบบญัชี 
- แหล่งท่ีมาของหลกัฐานการสอบบญัชี 
- เวลาตรวจสอบ 

2.3.4 การตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัฐานการสอบบญัชี 
- วธีิการตรวจสอบ 
- ขนาดของตวัอยา่ง 
- รายการท่ีเลือกมาตรวจสอบ 
- ช่วงเวลาท่ีตรวจสอบ 

ความสัมพนัธ์ของวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบกบัหลกัฐานการสอบบญัชีการตรวจสอบ 
การทดสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี เพื่อสนบัสนุนส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้หก้าร
รับรองไวเ้ก่ียวกบังบการเงิน 

2.3.5. ประเภทของส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไวเ้ก่ียวกบังบการเงิน 
- ความมีอยูจ่ริง (Existence) 
- สิทธิและภาระผกูพนั (Rights and Obligations) 
- เกิดข้ึนจริง (Occurrence) 
- ความครบถว้น (Completeness) 
- การแสดงมูลค่าหรือการตีราคา (Valuation) 
- การวดัมูลค่า (Measurement) 
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- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล(Presentation and Disclosure) 
วธีิการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี 
1. การตรวจ อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทยอ่ย การตรวจสินทรัพยท่ี์มีตวัตน(Physical Examination)และ 

การตรวจบนัทึกทางการบญัชีและเอกสาร(Documentation) 
หลกัฐานการสอบบญัชีในรูปของเอกสารอาจแบ่งเป็น 
1.1 เอกสารภายใน (Internal Document)หมายถึง เอกสารมีการจดัท า ใช้และเก็บรักษาไวโ้ดย

กิจการ เช่น บตัรลงเวลาการท างานของพนกังานใบรับสินคา้ เป็นตน้ 
1.2 เอกสารภายนอก (External Document)หมายถึง เอกสารท่ีบุคคลภายนอกจดัท าข้ึน แต่เก็บ

รักษาไวโ้ดยกิจการ 
2. การสังเกตการณ์ (Observation) หมายถึง การดูขั้นตอนหรือวิธีการปฎิบติังานโดยบุคคลอ่ืนซ่ึง

อาจจะไม่ทิ้งร่องรอยไวใ้หต้รวจสอบ 
3. การสอบถาม (Inquiry ) หมายถึง การหาขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีความรู้ทั้งภายในและภายนอก

กิจการ อาจเป็นการสอบถามดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4. การขอค ายนืยนั (Confirmation) หมายถึง การหาค าตอบจากขอ้สอบถามเพื่อยืนยนัขอ้มูลท่ีมีอยู่

ในบนัทึกทางการบญัชี 
- การส่งหนงัสือขอค ายนืยนัยอดบญัชีลูกหน้ี จากลูกหน้ีของกิจการ 
- การขอขอ้มูลจากธนาคาร 
- การขอขอ้มูลเก่ียวกบัคดีความฟ้องร้องจากทนายความของกิจการ 
- การส่งหนงัขอค ายนืยนัยอดบญัชีสินคา้ฝากขายกบัผูรั้บฝากขาย 

5. การค านวณ (Computation) หมายถึง การตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขในเชิงค านวณใน
เอกสาร เบ้ืองตน้ และยนัทึกทางการบญัชี หรือการทดสอบการค านวณโดยอิสระของผูส้อบ
บญัชี 

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical Procedure) หมายถึง การวิเคราะห์อัตราส่วนและ
แนวโนม้ท่ีส าคญั รวมทั้งการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์และความเปล่ียนแปลงของขอ้มูลต่าง ๆ 
วา่เป็นไปตามความคาดหมายหรือเป็นไปตามท่ีควรจะเป็นหรือไม่ 
ประเภทของการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 
1. การทดสอบควบคุม 
2. การตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทยอ่ยคือ 
- การทดสอบรายละเอียดของรายการแลยอดคงเหลือ 
- การวเิคราะห์เปรียบเทียบ 
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2.4 การทดสอบการควบคุม (Test of control)  
การทดสอบการควบคุม ประกอบดว้ย วธีิการตรวจสอบต่อไปน้ี 

- การทดสอบรายการบญัชี (Test of Transaction) 
- การสอบถามและการสังเกตการณ์เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
- การปฏิบติัซ ้ าเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
- การตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

 
2.5 กระบวนการสอบบัญชี 
        การสอบบญัชีเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี เพื่อให้
ผูส้อบบญัชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและ 
จดัท ารายงานการสอบบญัชีได ้ 
กระบวนการสอบบญัชีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน 
        2.5.1. กระบวนการวางแผน 

- การพิจารณารับงานสอบบญัชี 
- การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
- การวเิคราะห์เปรียบเทียบในเบ้ืองตน้ 
- การก าหนดระดงัความมีสาระส าคญั 
- การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีท่ียอมรับไดแ้ละความเส่ียงสืบเน่ือง 
- การท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงจากการ

ควบคุม 
- การพฒันาแผนการสอบบญัชีโดยรวมและการจดัท าแนวการสอบบญัชี 

 
        2.5.2. การปฏิบติังานตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 

- วงจรรายได ้
- วงจรรายจ่าย 
- วงจรการผลิต 
- วงจรการลงทุน 
- วงจรการจดัหาเงิน 
- การตรวจสอบท่ีส าคญัเพิ่มเติม 
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       2.5. 3. การเสร็จส้ินการสอบบญัชีและการออกรายงานการสอบบญัชี 
- การประเมินผลจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
- การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจดัประเภทบญัชี 
- การออกรายงานการสอบบญัชี 

 
2.6 การวางแผนงานสอบบัญชี 
ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณารับงานสอบบญัชี 

การพิจารณาเลือกรับงานการสอบบญัชีมีความส าคญัต่อผูส้อบบญัชีมาก เน่ืองจากการรับ
งานตรวจสอบกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง หรือกิจการท่ีผูบ้ริหารมีเจตนาไม่สุจริต ยอ่มท าใหผู้ส้อบ
บญัชีมีความยากล าบากในการตรวจสอบ และอาจตรวจไม่พบขอ้ผดิพลาด ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ส้อบ
บญัชีถูกฟ้องร้องจากผูใ้ชง้บการเงินหรือาจท าใหห้น่วยงานก ากบัดูแลมีความสงสัยในการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีได ้
การรับงานสอบบญัชี จ าแนกออกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
1. การรับงานสอบบญัชีส าหรับลูกคา้รายใหม่ 

1.1 ลูกคา้ใหม่ท่ีจดัตั้งกิจการใหม่ 
ผูส้อบบญัชีตอ้งรวบรวมขอ้มูลและประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะรับ

งานสอบบญัชี 
ส าหรับลูกคา้รายใหม่ผลจากการรวบรวมขอ้มูลและประเมินความเส่ียงดงักล่าวท า

ใหผู้ส้อบบญัชีอาจปฏิเสธท่ีจะรับงานตรวจสอบลูกคา้รายนั้น เน่ืองจากการรับงานสอบ
บญัชีท่ีมีความเส่ียงสูงมีผลใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี หรือปฏิบติังานผดิมรรยาท หรือจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีซ่ึงมีผลท าใหผู้ส้อบ
บญัชีเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไดผู้ส้อบบญัชีควรรวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้ไวเ้พื่อประเมินความเส่ียงเช่น 
ประเภทธุรกิจของลูกคา้ 

- ผูเ้จา้ของและผูบ้ริหารของกิจการท่ีจะตรวจสอบ 
- ฐานะการเงินของลูกคา้ 
- ฐานะทางสังคมของลูกคา้ 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ 
- ลกัษณะของรายงานท่ีตอ้งน าส่งหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
1.2 ลูกคา้ใหม่ท่ีงบการเงินของลูกคา้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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ผูส้อบบญัชีคนใหม่อาจตอ้งการทราบว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณ หรือมารยาท
ของวิชาชีพผูส้อบบญัชีใหม่ควรน ามาพิจารณาในการรับงานสอบบญัชี เช่น ความขดัแยง้
กนัของผูส้อบบญัชีคนเดิมกบัผูบ้ริหารของกิจการในเร่ืองการใชห้ลกัการบญัชี หรือการถูก
จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ เป็นตน้ 

ในทางปฏิบติั ผูส้อบบญัชีท่ีก าลงัพิจารณางานใหม่ตอ้งมีหนงัสือไปยงัผูส้อบบญัชี
เดิม โดยมีขอ้ความแจง้ให้ทราบว่าตนไดรั้บการทาบทามให้เป็นผูส้อบบญัชีของกิจการท่ี
ผูส้อบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเดิมเคยตรวจสอบ และสอบถามผูส้อบบญัชีเดิมวา่ มีเหตุผลทาง
จรรยาบรรณหรือมารยาทหรือไม่ ท่ีควรน ามาพิจารณาในการรับงานลูกคา้รายน้ี ถา้ผูส้อบ
บญัชีเดิมตอบกลบัว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณหรือมรรยาท ผูส้อบบญัชีท่ีก าลงัพิจารณา
งานใหม่ตอ้งช้ีแจงใหกิ้จการผูท้าบทามทราบถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ผูส้อบบญัชีเดิมแจง้
ใหต้นทราบถึง รายละเอียดเหตุผลทางจรรยาบรรณหรือมรรยาทของวิชาชีพและขอ้ขดัแยง่
เก่ียงกบัการใช้หลกัการบญัชีและวิธีการตรวจสอบโดยหนงัสือไปยงัผูส้อบบญัชีเดิม ใน
กรณีท่ีถูกปฏิเสธจากกิจการท่ีทาบทามหรือขอ้มูลท่ีจะของทราบจากผูส้อบบญัชีเดิมถูก
จ ากดั ผูส้อบบญัชีพิจารณางานใหม่ตอ้งขอทราบเหตุผลจากกิจการนั้นแลว้น ามาพิจารณาวา่
ควรรับงานสอบบญัชีส าหรับลูกคา้รายน้ีหรือไม่ 

2. การรับงานสอบบญัชีส าหรับลูกคา้รายเดิม[Continuing Client] ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาและ
ประเมินความเส่ียงจากลูกคา้รายเดิมวา่จะรับงานสอบบญัชีต่อไปหรือไม่ ผูส้อบบญัชีอาตอบ
ปฏิเสธลูกคา้รายเดิมดว้ยเหตุผลต่างๆดงัน้ี 
2.1 การมีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัการถูกจ ากดัขอบเขตในการตรวจสอบ และประเภทความเห็นใน
รายงานผูส้อบบญัชี 
2.2 ลูกคา้ไม่ช าระค่าสอบบญัชี 
2.3 กิจการมีการเปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุน้และผูบ้ริหาร ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีการประเมินวา่
ผูบ้ริหารชุดใหม่มีปัญหาเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตในการตอบรับงานสอบบญัชี ผูส้อบควรส่ง
หนงัสือตอบรับงานสอบบญัชี[Engagement Letter] 2ฉบบัเพื่อยนืยนัและใหก้อจการยอมรับ
เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
- การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
- วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบและขอบเขตของการตรวจสอบ 
- ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
- ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อลูกคา้ 
- รูปแบบของรายงาน 
- ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
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ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ  
ผูส้อบบญัชีควรมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะตรวจสอบ 

ประโยชน์ของขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะตรวจสอบ 
- เพื่อใหเ้ขา้ใจในระบบบญัชีและวธีิการปฏิบติัทางการสอบบญัชีของกิจการท่ีจะตรวจสอบ 
- เพื่อช่วยในการระบุปัญหาและการประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองของกิจการท่ีตรวจสอบ 

ความเส่ียงสืบเน่ือง[Inherent Risk]หมายถึง โอกาสท่ียอดคงเหลือของบญัชีหรือประเภท
ของรายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

- การไดม้าซ่ึงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
แหล่งความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและกิจการท่ีตรวจสอบ 

- ประสบการณ์ตรวจสอบของปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบักิจการและธุรกิจประเภทนั้น 
- การปรึกษาหารือกบับุคลากรของกิจการ เช่น กรรมการ เจา้หนา้ท่ีระดบัสูง เจา้หนา้ท่ีระดบั

ปฏิบติัการ 
- การปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีอ่ืน ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนๆ 
- การปรึกษาหารือกบัผูท่ี้มีความรู้นอกกิจการ เช่น นกัเศรษฐศาสตร์และผูอ้อกกฎระเบียบ

เก่ียวกบัธุรกิจประเภทนั้น 
- ส่ิงตีพิมพท่ี์เก่ียวกบัธุรกิจประเภทนั้น 
- การตรวจเยีย่มสถานประกอบการและโรงงาน 
- เอกสารท่ีกิจการจดัท าเช่น รายงานการประชุม เอกสารท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบเบ้ืองตน้ 
โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินวา่เป็นไป

ตามท่ีคาดหมายหรือไม่ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหผู้ส้อบบญัชีสามารถวางแผนและใชว้ธีิการ
ตรวจสอบเพื่อใหค้น้พบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนได ้
ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดระดบัความมีสาระส าคญั [Materiality] 

โดยความมีสาระส าคญัข้ึนอยูก่บัขนาดและลกัษณะของรายงานทางการบญัชีท่ีมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชข้อ้มูล 
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2.7 ความเส่ียงในการสอบบัญชีและการควบคุมภายใน 
ความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี ประกอบดว้ยความเส่ียงยอ่ย 3 ประเภท ดงัน้ี 
2.7.1 ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent Risk: IR)คือ ความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงมี 2 ระดบัคือ 

- ความเส่ียงสืบเน่ืองระดบังบการเงิน เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารและความ
ลา้สมยัของสินคา้ เช่น ถา้ผูบ้ริหารมีความกลา้ไดก้ลา้เสีย ก็จะมีความเส่ียงมาก เป็นตน้ 
ซ่ึงความเส่ียงระดบัน้ีเราสามารถตรวจพบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- ความเส่ียงสืบเน่ืองระดบัของยอดคงเหลือในบญัชีและประเภทรายการ เป็นความเส่ียง
ของบญัชีแต่ละรายการ ซ่ึงเราจะพิจารณาความเส่ียงของบญัชีเงินสด ลูกหน้ี และสินคา้
คงเหลือในงบดุล และพิจารณารายได้กบัค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ถ้าบญัชีใดมี
ความเส่ียงเช่ือมโยงมาจากระดบังบการเงินใหพ้ิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

2.7.2 ความเส่ียงจากการควบคุม (Control Risk: CR)คือ ความเส่ียงท่ีระบบบญัชีหรือระบบ
ควบคุมภายในไม่สามารถป้องกนัได ้กล่าวคือ ถา้มีความเส่ียงจากการควบคุมสูง แสดงว่า
ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ แต่ถา้มีความเส่ียงจากการควบคุมต ่า แสดงว่า 
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และขอบเขตของการตรวจสอบก็จะลดลง 

2.7.3 ความเส่ียงจากการตรวจสอบ (Detection Risk: DR)คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการตรวจสอบ
ไม่พบสาเหตุท่ีตรวจสอบไม่พบ 

- เกิดจากการสุ่มตวัอยา่งในการตรวจสอบ 
- ใชว้ธีิการตรวจสอบผดิเกิดขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน 
- เกิดขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบความเส่ียง 

 
จากรูปภาพสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ในการตรวจสอบความเส่ียงเราจะพิจารณาความเส่ียงอยู ่2 ประเภท คือ ความเส่ียงสืบเน่ือง
และความเส่ียงจากการควบคุม 

อนัดบัแรกเราจะดูท่ีความเส่ียงสืบเน่ืองก่อน เพราะความเส่ียงสืบเน่ืองเป็นความเส่ียงท่ีมีอยู่
แลว้ในทุกส่ิงท่ีเราตรวจสอบและไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้และเม่ือเราทราบถึงความเส่ียงสืบเน่ือง
แลว้เราก็จะมาดูท่ีระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้นๆ วา่มีความเส่ียงจากการควบคุมสูงหรือต ่า
เพียงใด 

- ถ้ามีความเส่ียงจากการควบคุมสูง แสดงว่าระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ 
จะตอ้งมีการวางแผนการสอบบญัชีในลกัษณะ การตรวจสอบเน้ือหาสาระ(substantive test) 
ในระยะเวลาหลงัส้ินงวดบญัชี (year-end) และในขอบเขตการท่ีสูง 

- ถ้ามีความเส่ียงจากการควบคุมต ่า แสดงว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ให้
วางแผนการสอบบญัชีในลกัษณะ การทดสอบการควบคุม(test of control) แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของผูต้รวจสอบบญัชีวา่จะยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่ ถา้ยอมรับได้
ให้ท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ(substantive)ในขอบเขตท่ีต ่า แต่ถ้ายอมรับไม่ได้ให้
กลบัไปท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ(substantive) ในขอบเขตท่ีสูง 

 
2.8 แผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 

ขั้นตอนสุดทา้ยของการวางแผนงานสอบบญัชี คือการพฒันาแผนการสอบบญัชีโดยรวม
และจดัท าแนวการสอบบญัชี แผนการสอบบญัชีโดยรวม จะอธิบายถึงขอบเขตและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบท่ีคาดหมายผูส้อบบญัชีจะพิจารณาถึงขอบเขตงานสอบบญัชี ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ี
ตรวจสอบ ความเข้าใจในระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ความเส่ียงและความมี
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สาระส าคัญ ลักษณะระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงการ
ประสานงาน การสั่งการ การควบคุมงาน และการสอบทาน แผนการสอบบญัชีโดยรวม ควรมี
รายละเอียดเพียงพอเพื่อจดัท าแนวการสอบบญัชี ซ่ึงแสดงถึงลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ
วิธีการตรวจสอบในรายละเอียด ผูส้อบบญัชีใช้แนวการสอบบญัชีเป็นค าสั่งงานแก่ผูช่้วยผูส้อน
บญัชีและใช้ในการควบคุม และบนัทึกผลการปฏิบติังานสอบบญัชีให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ในการ
จดัท าแนวการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีควรค านึงถึงวิธีการตรวจสอบท่ีจะใช้ให้เหมาะสมแก่กรณี
วิธีการตรวจสอบดงักล่าว รวมถึงการท าความเขา้ใจระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน การ
ทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

 
2.9 กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี 
 วงจรรายการคา้มี 5 วงจร คือ วงจรรายได ้วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรการจดัหาเงิน 
และวงจรการลงทุน กิจการอุตสาหกรรมจะมีครบทั้ง 5 วงจร ส่วนกิจการบริการและกิจการพาณิชย์
กรรมจะไม่มีวงจรการผลิต การตรวจสอบวงจรรายไดเ้ก่ียวขอ้งกบัรายการขายสินคา้ รายการรับ
ช าระเงิน รายการปรับปรุงขาย(ส่วนลดจ่าย สินค้ารับคืน ) และยอดคงเหลือตามบัญชีของ
บญัชีลูกหน้ีการคา้และบญัชีรายไดจ้ากการขายความเส่ียงของวงจรรายไดท่ี้ส าคญั เช่น การรายงาน
รายไดสู้กวา่ความเป็นจริง การรายงานสภาพคล่องสูงเกินไป เป็นตน้ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาระบบ
การควบคุมภายในของวงจรรายได ้โดยแยกตามองคป์ระกอบดงัน้ี สภาพแวดลอ้มการควบคุม การ
ประเมินความเส่ียง สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรม
ควบคุม ซ่ึงแยกตามรายการบญัชีเป็น 3 ประเภท คือ รายการขายเช่ือ รายการรับเงิน และ รายการ
ปรับปรุงขาย เม่ือผูส้อบบญัชีประเมินความเส่ียวสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมได้แล้ว 
ผูส้อบบญัชีสามารถก าหนดความเส่ียงจากการตรวจสอบบญัชีลูกหน้ีการคา้ และสามารถออกแบบ
การตรวจสอบเน้ือหาสาระบญัชีลูกหน้ีการคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่กรณี 
 
2.10 การตรวจสอบวงจรรายจ่าย 
 การตรวจสอบวงจรรายจ่ายเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือ รายการจ่ายเงินและบญัชีเจา้หน้ีการคา้
ความเส่ียงของวงจรรายจ่ายท่ีส าคญั เช่นการแสดงค่าใชจ่้ายและหน้ีสินต ่ากวา่ความเป็นจริงเป็นตน้ 
ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาระบบการควบคุมภายในของวงจรรายจ่ายเช่นเดียวกบัวงจรรายได้เม่ือ
ผูส้อบบญัชีประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมไดแ้ลว้ ผูส้อบบญัชีสามารถ
ก าหนดความเส่ียงจากการตรวจสอบบญัชีเจา้หน้ีการคา้ และสามารถออกแบบการตรวจสอบเน้ือหา
สาระบญัชีเจา้หน้ีการคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่กรณี 
 
  



14 
 

2.11 การตรวจสอบวงจรการผลติและวงจรค่าจ้างแรงงาน 
 การตรวจสอบวงจรการผลิตในกิจการอุตสาหกรรม เก่ียวขอ้งกบัรายการผลิตและบญัชี
สินคา้คงเหลือวงจรการผลิตมีหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ คือ การด าเนินการผลิต การจดบนัทึกการผลิต 
และการเก็บรักษาสินคา้ใหป้ลอดภยั ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาระบบการควบคุมภายในของวงจรการ
ผลิต โดยแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เช่นเดียวกบัวงจรรายได้และรายจ่ายเม่ือ
ผูส้อบบญัชีประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมไดแ้ลว้ ผูส้อบบญัชีสามารถ
ก าหนดความเส่ียงจาการตรวจสอบสินคา้คงเหลือและสามารถออกแบบการตรวจสอบเน้ือหาสาระ
สินคา้คงเหลือได ้การตรวจสอบค่าจา้งแรงงานเป็นไปท านองเดียวกนัวงจรการผลิต ผูส้อบบญัชีอาจ
รวมค่าจา้งแรงงานอยู่ในวงจรรายจ่ายหรือวงจรการผลิตก็ได้ หรืออาจแยกออกมาเป็นวงจรหน่ึง
ต่างหากก็ได ้
 
2.12 การตรวจสอบทีส่ าคัญเฉพาะกรณี 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับงานสอบบญัชีเป็นคร้ังแรก ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาว่ายอดยกมา
สะทอ้นให้เห็นถึงการใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมหรือไม่ และนโยบายดงักล่าวได้ถือปฏิบติั
อยา่งสม ่าเสมอในงบการเงินงวดปัจจุบนั นอกจากน้ีในกรณีท่ีกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาวา่นโยบายการบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสม และไดมี้การถือปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสมและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอหรือไม่ ผูส้อบบญัชีควรก าหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้
ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกบัการระบุถึงบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และผลกระทบขอบ
รายการดงักล่าวท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ผูส้อบบญัชีควรได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
เหมาะสมจากการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน เพื่อให้
ไดข้อ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการบญัชี 

การตรวจสอบประมาณการทางการบญัชีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบ
บญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อสรุปวา่ ประมาณการทางบญัชีสมเหตุสมผลตามสถานการณ์และมี
การเปิดเผยขอ้มูลตามความจ าเป็นอยา่งเหมาะสม วิธีการตรวจสอบประมาณการทางการบญัชีรวม
ถังการสอบทานและทดสอบวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช้ในการจัดท าประกอบการ การเปรียบเทียบ
ประมาณการท่ีจดัท าโดยอิสระกบัประมาณการท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหารและการสอบทานเหตุการณ์
ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล ซ่ึงยนืยนัประมาณการท่ีจดัท าข้ึน ผูส้อบบญัชีมีความรับผิดชอบท่ีจะพิจารณา
ความเหมาะสมของการใชข้อ้สมมติของผูบ้ริหารเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในการจดัท างบการเงิน 
และพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชี
เก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถใน
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การด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ตลอดระยะเวลาท่ีตรวจสอบ และพิจารณาเหตุการณ์นั้นมี
ผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือไม่ 
 
2.13 การตรวจสอบทีส่ าคัญเพิม่เติมและการเสร็จส้ินงานสอบบัญชี 

เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาระยะหลงัวนัส้ิน
บญัชีจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีและขอ้เทจ็จริงท่ีพบหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุลมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบดุล ซ่ึงอาจมีผลให้กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการ หรือเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผูกพนั เป็นรายการ
ท่ีกิจการควรเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีควรใชว้ิธีการตรวจสอบ
ต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบถึงรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีดงักล่าวซ่ึงตอ้งเปิดเผยให้เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ค ารับรองของผูบ้ริหารเป็นเอกสารท่ีผูบ้ริหารให้ค  ายืนยนัในเร่ืองต่าง ๆ จาก
การตรวจสอบซ่ึงจะช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเขา้ใจผิดระหว่างผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ค า
รับรองของผูบ้ริหารเป็นหลกัฐานการสอบบญัชีประกอบอย่างหน่ึง แต่มิอาจใช้เป็นหลกัฐานท่ีจะ
ทดแทนหลกัฐานการสอบบญัชีอ่ืน ซ่ึงผูส้อบบญัชีคาดไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่หามาได ้หลงัจากรวบรวม
หลกัฐานการสอบบญัชีโดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ แลว้ ผูส้อบบญัชีจะสอบทานและประเมิน
ขอ้สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดม้า เพื่อเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นใน
รายงานการสอบบญัชี 
 
2.14 รายงานของผู้สอบบัญชี 
ความหมายของรายงานของผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชี Auditor’s Report หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรอย่างชัดเจนและเป็นทางการเก่ียวกบัขอ้สรุปจากการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีไปยงัผูใ้ช ้

หรือเป็นผลงานขั้นสุดทา้ยของการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  

ประเภทของรายงานของผูส้อบบญัชี  
รายงานของผูส้อบบญัชีอาจจ าแนกได้ 4 ประเภท ตามระดบัความเช่ือมัน่ Level of 

Assurance ท่ีผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ  
1. รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เป็นรายงานการสอบบัญชีท่ีให้ความเช่ือมั่นใน

ระดบัสูงแต่ไม่ถึงขั้นเป็นยุติ High, but not Absolute หรือให้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผล Positive 
Assurance แก่ผูใ้ชง้บการเงิน และเป็นรายงานท่ีผูส้อบบญัชีไดร้วบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่ง
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เพียงพอโดยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจึงสามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวมได้ว่า งบการเงินนั้นได้จดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงิน 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่เพียงใด  

2. รายงานการสอบทานงบการเงิน เป็นรายงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ในระดบัปานกลางหรือ
ยา่งพอประมาณ Moderate Assurance แก่ผูใ้ชง้บการเงิน และเป็นรางานท่ีผูส้อบบญัชีไดร้วบรวม
หลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งจ ากดั ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได ้แต่จะ
ให้ความมัน่ใจเชิงปฏิเสธ Negative Assurance หรืออย่างจ ากดั ซ่ึงเป็นการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบท่ีไม่เป็นการแสดงความเห็น  

3. รายงานการตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั เป็นรายงานท่ีไม่ให้ความเช่ือมัน่ใด ๆ 
แต่ผูใ้ช้รายงานแต่เป็นเพียงการหาขอ้เท็จจริงตาวิธีการท่ีไดต้กลงกนัระหวา่งลูกคา้และผูส้อบบญัชี 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องลูกคา้เป็นการเฉพาะ ผูใ้ชจ้ะเป็นผูป้ระเมินวิธี
ปฏิบติัและขอ้เท็จจริงท่ีพบตามท่ีผูส้อบบญัชีรายงาน และสรุปผลเองจากรายงานของผูส้อบบญัชี 
รายงานการตรวจสอบน้ีจึงควรใชเ้ฉพาะฝ่ายต่าง ๆ ท่ีไดร่้วมตกลงในการก าหนดวิธีปฏิบติังาน และ
ไม่เหมาะสมท่ีบุคคลทัว่ไปจะน ารายงานน้ีไปใชป้ระโยชน์เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น เน่ืองจากบุคคลอ่ืน
ไม่ทราบเหตุผลของการใช้วิธีการท่ีตกลงร่วมกนันั้น ซ่ึงอาจแปลความหมายผลการตรวจสอบไป
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  

รายงานของผูส้อบบญัชีแบบสามวรรค หรือแบบมาตรฐาน อาจเรียกว่า รายงานแบบสาม
วรรค หรือแบบมาตรฐาน เป็นรายงานการสอบบญัชีท่ีแสดงวา่ ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ และไดข้อ้สรุปวา่งบการเงินแสดงไว ้โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รูปแบบ เน้ือหา และถ้อยค าท่ีใช้ใน
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นการแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  
หลกัการเขียนรายงานของผูส้อบบญัชี  

ผูส้อบบญัชีตอ้งระมดัระวงัถอ้ยท่ีเขียนไวใ้นรายงานการสอบบญัชี เน่ืองจากถอ้ยค าดงักล่าว
เป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ซ่ึงมีผลผูกมดัต่อผูส้อบบญัชี หลกัการเขียนรายงานการ
สอบบญัชีและตวัอยา่งรายงานการสอบบญัชีประเภทต่าง ๆดงัน้ี  
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  
รายงานของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลเปรียบเทียบ  

ขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีส าคญั ตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทาง
การเงินผูใ้ชง้บการเงินจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลง นโยบายการบญัชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีจะช่วยใหง้บการเงินมีคุณสมบติัเปรียบเทียบกนัได ้ 
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1. ความหมายของขอ้มูลเปรียบเทียบ  
ขอ้มูลเปรียบเทียบ (Comparatives) หมายถึง ขอ้มูลของงวดบญัชีก่อนหนา้น้ีหน่ึงงวด หรือ

มากกวา่ ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไวใ้นงบการเงินงวดบญัชีปัจจุบนั ขอ้มูลเปรียบเทียบจะช่วยให้
ผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมในช่วงระยะเวลา
หน่ึง  

2. ประเภทของขอ้มูลเปรียบเทียบ 
2.1 ตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง (Corresponding Figures) หมายถึง ขอ้มูลของงวดก่อนท่ี

น ามาแสดงไวร้วมเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินงวดปัจจุบนั และจ าเป็นตอ้งอ่านเช่ือมโยง
กบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน ๆ ในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

2.2 งบการเงินเปรียบเทียบ (Comparative Financial Statements) หมายถึง งบการ
เงินงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไว ้และไม่ใช่ส่วนหน่ึงของงบการเงินงวดปัจจุบนั 
โดยพิจารณางบการเงินแต่ละงวดบญัชีแยกเป็นอิสระจากกนั  

 
2.15 บริการเกีย่วเน่ืองและบริการตรวจสอบอ่ืนของผู้สอบบัญชี  
แม่บทของมาตรฐานการสอบบญัชี  

แม่บทของมาตรฐานการสอบบญัชี ไดจ้  าแนกบริการของผูส้อบบญัชีเป็น 2 ประเภทใหญ่  
การสอบบญัชี (Auditing) การตรวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินวา่ไดจ้ดัท าในส่วนสาระส าคญัเป็นไปตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ 
วตัถุประสงค์เดียวกนัน้ีสามารถน าไปใช้ได้กบัการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ี
จดัท าข้ึนตามเกณฑท่ี์เหมาะสม ดงันั้นการสอบบญัชีจึงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

- การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
- การตรวจสอบอ่ืน เช่น การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ การตรวจสอบขอ้มูล 

ทางการเงินเก่ียวกบัอนาคต เป็นตน้ 
บริการเก่ียวเน่ือง (Related Services) ประกอบดว้ย 

- การสอบทาน 
- การตรวจสอบตามวธีิการท่ีตกลงร่วมกนั 
- การรวบรวมขอ้มูล  

บริการเก่ียวเน่ืองของผูส้อบบญัชี  
- การสอบทานงบการเงิน  

ผูใ้ช้ข้อมูลต้องการงบการเงินของกิจการเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง
ทนัเวลาแต่งบการเงินประจ าปี ไม่อาจตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ กิจการจึงจดัท างบ
การเงินระหวา่งกาล งบการเงินระหวา่งกาล (Interim Financial Statements) หมายถึง รายงานทาง
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การเงินท่ีน าเสนอส าหรับงวดระหวา่งกาล ซ่ึงสั้นกวา่งวดปี เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
ส าหรับงวดหกเดือน เป็นตน้  

- การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินตามวธีิการท่ีตกลงร่วมกนั  
ผูส้อบบญัชีอาจไดรั้บการรองขอจากลูกคา้ให้ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินแต่ละรายการ

หรือส่วนประกอบของงบการเงินหรืองบการเงินฉบบัสมบูรณ์ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง
ของลูกคา้ตามวธีิการท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งลกคา้ผูส้อบบญัชี บริการเก่ียวเน่ืองดงักล่าวเรียกวา่ การ
ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั (Engagement to Perform Agreed-Upon 
Procedures regarding Financial Information) 

- การรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน  
ลูกคา้อาจร้องขอให้ผูส้อบบญัชีรวบรวม จดัประเภทและสรุปขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงอาจ

รวมถึงการจดัท างบการเงิน เช่นสรุปยอดขายท่ีขายไดใ้นแต่ละสาขา หรือจดัท างบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร หรือจดัท างบกระแสเงินสด เป็นตน้  

บริการตรวจสอบอ่ืนของผูส้อบบญัชี  
นอกจากผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแล้ว 

ผูส้อบบญัชียงัสามารถใหบ้ริการตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะและตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีเก่ียวกบัอนาคตไดด้ว้ย  

- การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement)  
- การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต  

2.16 การสอบบัญชีภาษีอากร  
แนวความคิดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากร  

ความเป็นมาของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 วรรคส่ี ก าหนดให้

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยมี์อ านาจออกกฎกระทรวง ยกเงินให้งบการเงินของผูมี้หนา้ท่ีจดัท า
บญัชี ซ่ึงเป็น หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้น
บาท สินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และรายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท ทุกรายการไม่เกินท่ี
ก าหนด หรือเรียกวา่ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ไม่ตอ้งจดัให้งบการเงินท่ีมีรอบปีบญัชีส้ินสุด
ในหรือหลงัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2545 เป็นตน้ไปไดรั้บการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอีกต่อไป แต่ในมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ไดก้ าหนดให้นิติบุคคลท่ียื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดพ้ร้อมบญัชีงบดุล บญัชีท าการ บญัชีก าไรขาดทุน บญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
บญัชีรายรับก่อนหกัรายจ่าย โดยบญัชีดงักล่าวจะตอ้งมีผูต้รวจสอบรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัต
แห่งประมวลรัษฎากร ท าให้กรมสรรพากรตอ้งด าเนินการสรรหาบุคคลมาท าหนา้ท่ีตรวจสอบและ
รับรองบญัชีแทนผูส้อบบญัชี รับอนุญาต จึงเป็นท่ีมาของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
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การปฏิบติังานสอบบญัชีภาษีอากร  
1. หลกัการและเป้าหมายของการสอบบญัชีภาษีอากร  
การสอบบญัชีภาษีอากร เป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลกัฐานการสอบ

บญัชีโดยมีหลกัการและเป้าหมายของการสอบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี  
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชี และขอ้ก าหนดของอธิบดี
กรมสรรพกร  
ปฏิบติังานใหค้รบถว้นตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในฐานะผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี  
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้สียภาษี  

2. มาตรฐานแห่งวชิาชีและขอ้ก าหนดขออธิบดีกรมสรรพากร  
ผูส้อบบญัชีอากรจะต้องตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรฐานการปฏิบติังาน ท่ีได้

ก าหนดไวใ้นค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 122/2545 ในเร่ืองต่อไปน้ี  
จดัท าและจดัเก็บแนวการสอบบญัชี  
จดัท าและจดัเก็บกระดาษท าการ  
เนน้การทดสอบความถูกตอ้งของงบการเงินและบญัชี  
กระทบยอดก าไรทางบญัชีเป็นก าไรทางภาษี  
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัและแจง้พฤติการณ์ไวใ้นรายงานการตรวจสอบ  

3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในฐานะผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี  
โดยมีหนา้ท่ีรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีจากผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

ภาษีอากรอย่างตรงไปตรงมา หากิจการไม่ยินยอมปรับปรุงให้ถูกตอ้งหรือมีขอ้ยกเวน้ ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรจะตอ้งรายงานขอ้ยกเวน้ รวมถึงการแจง้รายช่ือกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี ซ่ึง
แจง้ล่วงหนา้ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นลูกคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวแ้ลว้ให้ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรแจง้การเปล่ียนแปลงตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตอ้งแจง้ก่อนวนัท่ีลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชี  

4. ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้สียภาษี  
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามหลกัเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร และผูส้อบ

บญัชีภาษีอากรปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงเร่ืองต่อไป  
การตรวจสอบและรับรองบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้าย  
บริหารและลดความเส่ียงจากการตรวจสอบและรับรองบญัชี 14  
เพิ่มคุณค่าจากการตรวจสอบและรับรองบญัชีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี  

รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี  
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เม่ือผูส้อบบญัชีภาษีอากรตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแลว้ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรจะจดัท ารายงานตรวจสอบและรับรองบญัชีเพื่อสรุปผลการตรวจสอบและรายงานขอ้
ตรวจพบต่างๆ  

1. วตัถุประสงคข์องรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
1.1 ใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีตรวจพบในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง

ขอ้ยกเวน้หรือขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจพบ ซ่ึงไดข้อ้สรุปแลว้ในแต่ละเร่ืองท่ีเห็นว่ามี
สาระส าคญั 

1.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่ไดร้ายงานโดยการแสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่นเดียวกบัรายงานการสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีภาษีอากรได้ปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามแนวทาง  และวิ ธีการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนดตามค าสั่ ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 122/2545 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ การปฏิบติังานและการ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัต
ตแห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

2. ขอบเขตการใชร้ายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
2.7 ใชเ้ฉพาะการตรวจสอบการเงินของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กเท่านั้น 
2.8 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก หมายถึง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพย์

รวมไม่เกิน 30 ลา้นบาท รายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 
5 ลา้นบาท 

2.9 แบบของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 
122/2545 ไดก้ าหนดแนวทางการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 4. ความ
แตกต่างระหว่างรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีกับรายงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต 
 

2.17 รายได้ 

รายได้หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของ

กิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี 

2.17.1 รายไดจ้ากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการ

อนัเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานตาม ปกติ เช่น กิจการซ้ือขายสินคา้รายไดข้องกิจการ 
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คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ ส่วนกิจการให้บริการ เช่นซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า รายไดข้อง

กิจการ คือ รายไดค้่าซ่อม 

2.17.2 รายไดอ่ื้น (Other incomes) หมายถึง รายไดท่ี้มิไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติของ

กิจการซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ไม่ใช ้รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการนัน่เอง 

 

2.18 การน าเข้าสินค้า 

การน าเขา้สินคา้ในปัจจุบนัมีการขยายตวัเติบโตมากข้ึนตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และการตกลงทางการคา้วา่ดว้ยเขตการคา้เสรี (FTA) โดยมีหลกัการท่ีพยายามลดอุปสรรค

ทางการคา้ลง โดยเฉพาะการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีระหวา่งคู่สัญญา เน่ืองจากขั้นตอนการน าเขา้

สินคา้มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก และมีปัญหาทางดา้นตน้ทุนผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้สินคา้จะตอ้งท าความ

เขา้ใจและศึกษาขอ้ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง เพื่อให้การประกอบธุรกิจน าเขา้สินคา้เป็นไปอยา่งสะดวกและ

ไดรั้บผลส าเร็จคุม้ค่ากบัความตั้งใจการลงทุน 

 

2.19 ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าประกอบด้วย 

- การจดทะเบียนพาณิชย ์

- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

- การหาสินคา้ท่ีตอ้งการจากประเทศต่างๆ 

- การติดต่อ สั่งซ้ือสินคา้ 

- การช าระเงินค่าสินคา้ผา่นธนาคาร 

- จดัเตรียมเอกสารเพื่อการน าเขา้สินคา้ 

- ติดต่อผา่นพิธีการศุลกากร 

- การส่งมอบสินคา้ 

- การกระจายสินคา้ หรือการขายสินคา้ออกสู่ตลาด 

อนัดบัแรกผูน้ าเขา้ควรท่ีจะศึกษา จดัท าแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางของการหาแหล่งผลิตสินคา้ 

(ผูข้ายสินคา้) การผลิต การกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาดเป้าหมาย   ล าดบัถดัมาผูป้ระกอบการน าเขา้

สินคา้ควรท่ีจะตอ้งศึกษา เก่ียวกบัระเบียบพิธีการน าเขา้สินคา้ของกรมศุลกากร   ท่ีวา่ดว้ยพิกดัอตัรา
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ภาษีอากรส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้ สินคา้เป็นสินคา้ตอ้งห้ามหรือสินคา้ตอ้งก ากดั (สินคา้ควบคุมตอ้ง

ขออนุญาตน าเข้า) การขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) การ

ประกนัภยัสินคา้ การช าระเงินค่าสินคา้ผา่นธนาคาร 

2.20 การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการน าเข้าสินค้า 

เอกสารประกอบตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเขา้สินคา้มีดงัน้ี  บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)  ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading or Air Waybill)  ใบ

แจง้ยอดเบ้ียประกนั (Insurance Premium Invoice) ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตส าหรับสินคา้

ควบคุมการน าเขา้ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) กรณีใช้สิทธิลดอตัราอากร 

เอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลกัษณะและการใชง้านของสินคา้  Material Safety 

Data Sheet, Catalog เป็นตน้  

ขั้นตอนถดัไปคือการจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้ ท าการตรวจสอบประเภทพิกดั อตัราอากรและสิทธิ

ประโยชน์ของการลดหยอ่นหรือยกเวน้อากรตามความตกลงเขตการคา้เสรี และไดช้ าระอากรแลว้ก็

สามารถน าเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Delivery Order (D/O) ไป

ด าเนินการตรวจปล่อยสินคา้ในท่าเรือและขนถ่ายสินคา้ท่ีน าเขา้มาท่ีโกดงัหรือโรงงาน หรือบริษทั

ถือเป็นการส้ินสุดการน าเขา้สินคา้ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ : บริษทั ส านกังานบญัชีและกฎหมาย กมลบวร จ ากดั 

ท่ีตั้ง: 766/9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร :  02-512-5966-8 , 02-512-2590 

แฟ๊กซ์ :  02-512-5968 ต่อ 314 

แผนที่ 

 

รูปท่ี 3.1 : แผนท่ี บริษทั ส านกังานบญัชีและกฎหมาย กมลบวร จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ส านกังานมีหุน้ส่วน จ านวน 1 คน คือ คุณกมล พิกุลสวสัด์ิ เป็นผูล้งรายมือช่ือใน

รายงานท่ีออกโดยส านกังาน 

ส านกังานมีพนกังานผูป้ระกอบวชิาชีพ ปฏิบติังานเตม็เวลา จ านวน 5 คน และ

พนกังานธุรการจ านวน 1 คน ณ วนัท่ี 12 มิถุนายาม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

 1. นายสมบูรณ์ จินตวโิรจน์ 

 2. นางสาววรรณวมิล พลประสิทธ์ิ 

 3. นายธีรยทุธ์ เทพธานี 

 4. นางสาวมานิตา ประเสริฐ 

 5. นายเสริมชยั ทุมทา 

ส านกังานมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมฝึกงานของสถาบนัการศึกษา โดยมีการแจง้

พนกังานฝึกงานบางเวลา ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีอยูใ่นช่วงการฝึกงาน และมีการฝึกอบรมพนกังาน

ซ่ึงปฏิบติังานบางเวลา โดยพนกังานผูมี้ประสบการณ์ ปัจจุบนัส านกังานมีพนกังานฝึกงานเป็น

นกัศึกษาจ านวน 12คน ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

งานบริการของบริษทัมีดงัน้ี 

1. งานดา้นสอบบญัชี 

 1.1 ตรวจสอบบญัชีประจ าปีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

1.2 ตรวจสอบบญัชีเป็นกรณีพิเศษ การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ การ

ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินตามวธีิการท่ีตก

ลงร่วมกนั 

1.3 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบบญัชี 

1.4 ตรวจสอบอ่ืน ๆ ทางดา้นบญัชีและภาษีอากร  
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2. งานดา้นจดัท าบญัชี 

2.1จดัท าบญัชีประจ าปีและรายเดือนยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจและกรมสรรพากร 

2.2 วางแผนภาษีอากร 

3. งานบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

3.1 บริการจดทะเบียนบริษทั เปล่ียนแปลงกรรมการ ยา้ยท่ีอยูบ่ริษทั 

3.2 บริการเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจและกรมสรรพากร 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
  

กรรมการผูจ้ดัการ 

คุณกมล พิกลุสวสัด์ิ 

ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี 

คุณกมล พิกลุสวสัด์ิ 

ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 4 

นายสมบูรณ์ จินตว์โิรจน์ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 2 

นางสาววรรณวมิล พลประสิทธ์ิ  

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 1 

นางสาวมานิตา ประเสริฐ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 2 

นายธีรยทุธ เทพธานี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 1 

นายเสริมชยั ทุมทา 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่ง 

นกัศึกษาฝึกงาน มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระบญัชีแยกประเภท ท าใบปะหนา้ของแต่ละบริษทัท าการกระทบ

ยอดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย   ภ.งด. 1,3,53 ท  าการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทดสอบระบบ

ควบคุมภายในของบริษทัลูกคา้ ออกงบการเงิน จดัพิมพง์บการเงิน ท าTSQC1 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายกมล พิกุลสวสัด์ิ ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 30พฤษภาคม ถึง 2 กนัยายน2559 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 11 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 
1. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
3. เขียนหวัขอ้โครงงาน 
4. จดัท าโครงงานและเอกสาร

ประกอบ 

    

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าโครงงาน โดยใชเ้คร่ืองมือดา้น

ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ เช่น 

ฮาร์ดแวร์: 

1. Note Book 

2. เคร่ือง Printer & Scanner 

3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟตแ์วร์: 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office Power Point 
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บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

การตรวจสอบรายได้ของธุรกจิน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

การปฏิบติังานตรวจสอบจะแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานดงัแผนภูมิภาพ ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสร็จส้ินการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

แนวการสอบบญัชี  

รายไดข้องธุรกิจน าเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศ 

สรุปความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินงาน

ของธุรกิจ 

ประชุมร่วมกนัในทีมตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ 

ตอบรับงานสอบบญัชี 

บริษทั ส านกังานบญัชีและกฎหมาย 

กมลบวร จ ากดั 

ลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งแผนภูมิภาพการปฏิบติังานตรวจสอบ 

หนงัสือตอบรับงาน 

ประชุมร่วมกนัในทีมตรวจสอบ 

สรุปความเขา้ใจในกระบวนการ

ด าเนินงานของธุรกิจ 
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ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในบริษทั ส านักงานบญัชีและกฎหมาย กมลบวร

จ ากดั คือ การตรวจสอบบญัชีรายไดข้องธุรกิจการจ าหน่ายและน าเขา้ของเคร่ืองจกัร ซ่ึงมี

รายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1.1 พนกังานพี่เล้ียงประชุมกบัทีมงานตรวจสอบก่อนลงมือปฏิบติังานตรวจสอบจริง เพื่อ

ท าความเข้าใจในกระบวนการด าเนินธุรกิจน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยมี

ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1.1.1 ลูกคา้จะท าการติดต่อกบับริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้(บริษทัของลูกคา้ท่ีเขา้

ตรวจสอบบญัชี) เพื่อขอใบเสนอราคา (Quotation) 

4.1.1.2 เม่ือลูกคา้ไดรั้บและพอใจกบัใบเสนอราคา (Quotation) ลูกคา้จะส่งใบสั่ง

ซ้ือ (Purchase Order) ไปยงับริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ เพื่อสั่งซ้ือสินคา้ 

4.1.1.3 ผูจ้ดัการฝ่ายขายจะท าการพิจารณาและอนุมติัการขายสินคา้ 

4.1.1.4 จากนั้นบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ จะท าการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ

โดยบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ จะอยูใ่นสถานะของผูน้ าเขา้ 

4.1.1.5 ผูน้ าเขา้ (บริษทัของลูกคา้ท่ีเขา้ตรวจสอบบญัชี) จะติดต่อกบัผูส่้งออกและ

ขอใบเสนอราคา (Quotation) 

4.1.1.6 เม่ือผูน้ าเขา้ไดรั้บและพอใจกบัใบเสนอราคา (Quotation)ท่ีไดม้า จากนั้นผู ้

น าเขา้จะส่งใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) ไปยงัผูส่้งออกเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ 

4.1.1.7 ต่อจากนั้นผูส่้งออกจะท าสัญญาซ้ือขายและออกใบก ากบัสินคา้เสนอราคา 

(Proforma Invoice) ส่งไปยงัผูน้ าเขา้ 

4.1.1.8 เม่ือผูน้ าเขา้ไดรั้บใบก ากบัสินคา้เสนอราคา (Proforma Invoice) แลว้จะน า

ใบนั้นไปขอเปิดตราสารธนาคาร (Letter of Credit) กบัธนาคารของผู ้

น าเขา้   

4.1.1.9 หลงัจากธนาคารของผูน้ าเขา้ออกตราสารธนาคาร (Letter of Credit) แลว้

จะท าการส่งไปยงัธนาคารในประเทศของผูส่้งออกตามท่ีก าหนดเอาไว ้

4.1.1.10 เม่ือธนาคารของผูส่้งออกไดรั้บตราสารธนาคาร (Letter of Credit) แลว้จะ

ท าการแจง้และส่งไปยงัผูส่้งออก 
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4.1.1.11 ผูส่้งออกจะท าการตรวจสอบตราสารธนาคาร (Letter of Credit) และส่ง

มอบเอกสารทั้งหมดท่ีระบุในตราสารธนาคาร (Letter of Credit) ส่งกลบั

ไปยงัธนาคารผูส่้งออกซ่ึงเอกสารท่ีระบุนั้นไดแ้ก่ 

 ใบตราส่งสินคา้ 

 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

 ใบก ากบัสินคา้ (Commercial Invoice) 

 ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 ตราสารธนาคาร (Letter of Credit) 

4.1.1.12 ในระหวา่งนั้นผูส่้งออกจะจดัเตรียมสินคา้และท าการจดัส่งไปยงัผูน้ าเขา้ 

4.1.1.13 เม่ือธนาคารของผูส่้งออกตรวจสอบเอกสารท่ีไดรั้บวา่ถูกตอ้งจึงจะท าการ

จ่ายเงินให้กบัผูส่้งออกตามเง่ือนไขท่ีระบุในตราสารธนาคาร (Letter of 

Credit) และส่งเอกสารต่อไปยงัธนาคารของผูน้ าเขา้ 

4.1.1.14 ธนาคารผูน้ าเขา้จะท าการตรวจสอบเอกสารท่ีไดรั้บและช าระเงินคืนให้กบั

ธนาคารของผูส่้งออก โดยการหักจากบัญชีของผูน้ าเข้า และส่งมอบ

เอกสารทั้งหมดใหก้บัผูน้ าเขา้ 

4.1.1.15 ผู ้น าเข้าจะน าเอกสารท่ีได้รับเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าส่งต่อไปย ัง

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัขนส่งในประเทศเพื่อขอรับสินคา้จากท่าเรือปลายทาง 

4.1.1.16 เม่ือไดรั้บสินคา้จากท่าเรือปลายทางแลว้บริษทัขนส่งในประเทศจะท าการ

จดัส่งสินคา้ต่อไปยงัลูกคา้ภายในประเทศ 

4.1.1.17 ลูกคา้จะท าการช าระเงินให้กบับริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินค้า โดยข้ึนอยู่กับ

สัญญาซ้ือขายตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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4.1.2 หลงัจากประชุมเสร็จส้ิน พี่เล้ียงจะจดัท าแนวการสอบบญัชีรายได้ของธุรกิจน าเขา้

สินคา้จากต่างประเทศ และก าหนดระดบัความมีสาระส าคญั 

 

 
รูปท่ี 4.2ตวัอยา่งแนวการสอบบญัชีรายไดจ้ากการขายของธุรกิจน าเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศ 
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รูปท่ี 4.3ตวัอยา่งการก าหนดระดบัความมีสาระส าคญั 

4.1.3 รับไฟล์ขอ้มูลงบทดลอง(Trial balance) บญัชีแยกประเภท (General Ledger) และ

แฟ้มเอกสารเก่ียวกบับญัชีรายไดจ้ากพนกังานบญัชีของบริษทัลูกคา้ท่ีเขา้ตรวจสอบ

บญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4ตวัอยา่งแฟ้มเอกสารบญัชีรายไดจ้ากการขาย 
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4.1.4 ตรวจสอบยอดขายรวมของบญัชีรายได้ของงวดปัจจุบนักบังวดก่อนในงบทดลอง

(Trial balance)กบักระดาษท าการ (Working) ของผูส้อบบญัชีในส่วนของใบปะหนา้

อา้งอิง 519 

4.1.6 สุ่มตรวจสอบรายการของบญัชีรายไดใ้นบญัชีแยกประเภท (General Ledger)ของแต่

ละเดือน โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5ตวัอยา่งรายการสุ่มตรวจบญัชีรายไดจ้ากการขาย 

 

4.1.6 เม่ือเลือกรายการสุ่มตรวจแล้ว น าเลขท่ีเอกสาร (Document Number)ท่ีระบุใน

รายการท่ีสุ่มตรวจไปตรวจสอบหาหลกัฐานในแฟ้มเอกสาร 
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4.1.7 ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานท่ีแนบ โดยท าการทดสอบการค านวณจากเอกสารแต่ละ

ใบ และตรวจสอบการอนุมติัรายการโดยผูมี้อ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6ตวัอยา่งใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) 

 
รูปท่ี 4.7ตวัอยา่งใบก ากบัสินคา้เสนอราคา (Proforma Invoice) 
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รูปท่ี 4.8ตวัอยา่งใบก ากบัสินคา้ (Commercial Invoice) 

 
รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งใบตราส่งสินคา้ทางอากาศ (Airway Bill) 
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รูปท่ี 4.10ตวัอยา่งใบขนสินคา้ (Delivery Order) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.11ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี (Invoice) 
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รูปท่ี 4.12ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.13ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี (Tax Invoice)/ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 
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4.1.8 ต่อจากนั้นใส่สัญลกัษณ์ของเอกสาร หลกัฐานท่ีไดท้  าการตรวจสอบลงในกระดาษท า

การท่ีไดสุ่้มรายการของบญัชีรายได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14ตวัอยา่งแสดงสัญลกัษณ์ของเอกสาร หลกัฐานของบญัชีรายไดท่ี้สุ่มตรวจ 

 

4.1.9 สุดทา้ยเม่ือตรวจสอบบญัชีรายไดเ้สร็จส้ินจะท าการสรุปผลการตรวจสอบพร้อมทั้ง

ลงลายมือช่ือ และวนัเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบลงในแนวการสอบบญัชี  
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 ประโยชน์ท่ีกิจการไดรั้บ 

5.1.1.1 สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการหาหลักฐานแสดงการ

ปฏิบติังานตรวจสอบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระดาษท าการ 

5.1.1.2 ช่วยลดตน้ทุนและระยะเวลาในการตรวจสอบบญัชีของรายการต่างๆท่ี

เหมาะสม  

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 คณะผูจ้ ัดท ายงัขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบท่ีเพียงพอจึงต้องใช้

ระยะเวลาในการศึกษา การท าความเขา้ใจและรวบรวมขอ้มูล 

5.1.2.2 การจดัท าแนวการสอบบญัชียงัไม่ครบถว้น ครอบคลุมทุกบญัชี 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ก่อนเร่ิมจดัท าโครงงานควรศึกษาหาขอ้มูลจากหลายๆแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการจดัท าท่ีดี 

5.1.3.2 ควรมีการแบ่งเวลาและจดัท าโครงงานให้เหมาะสมตรงตามความตอ้งการ

และก่อใหเ้กิดผลดีต่อกิจการ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานตรวจสอบ 

5.2.1.2 ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

5.2.1.3 การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น สร้างความสามคัคี ความมีน ้าใจใหแ้ก่กนั 

5.2.1.4 การวางตวัและการเรียนรู้มารยาทท่ีดีในการเขา้สังคม 

5.2.1.5 การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 เน่ืองจากตอ้งเดินทางไปตรวจสอบยงับริษทัของลูกคา้ซ่ึงมีระยะทางห่างจาก

สถานท่ีท างานการเดินทางจึงไม่ค่อยสะดวก 

5.2.1.2 ขาดประสบการณ์ในการท างานจึงท าใหลู้กคา้บางรายไม่ค่อยมีความเช่ือมัน่

ในความสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ศึกษาเส้นทางก่อนวนัเดินทางไปปฏิบติังานจริง 

5.2.3.2 ศึกษาลกัษณะของธุรกิจท่ีจะออกไปตรวจสอบบญัชี เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ 

และปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษา 

5.2.3.3 ปรับปรุงบุคลิกภาพการแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีปฏิบติังาน 



42 

บรรณานุกรม 

นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร. (2557).การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น.กรุงเทพมหานคร.  

              สํานักพิมพ ทีพีเอ็น เพรส.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ .(2555). มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี

              เขาถึงไดจาก. http://www.fap.or.th/upload/9414/hgP4ms6zKY.pdf

อุษณา  ภัทรมนตรี. (2558). การตรวจสอบภายในสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพจามจุรีโปรดักท

อัมรา  เพียรบูชา. (2557). ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขต   

              กรุงเทพมหานคร. คณะการบัญชี. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. เขาถึงไดจาก. http://dspace.spu.ac.th/handle/ 

             123456789/5175 

http://www.railway.co.th/intranet/srt/knowledge/account/documents/deloitte/manual/Revenue.pdf(สืบค้นเมื่อวันที่
http://www.railway.co.th/intranet/srt/knowledge/account/documents/deloitte/manual/Revenue.pdf(สืบค้นเมื่อวันที่


43 
 

 

              

                รูปท่ี 1   บริษทั ส านกังานสอบบญัชีและกฎหมาย กมลบวร จ ากดั 
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45 
 

 

รูปท่ี5  ตรวจสอบบญัชี 
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46 
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