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บทคัดยอ 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัมีการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆเป็นจ านวนมาก ทั้งในรูปของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั, บริษทัจ ากดั และ บริษทัจ ากดั (มหาชน) ซ่ึงกิจการแต่ละกิจการจะประกอบธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนัออกไป เช่น ธุรกิจซ้ือมาขายไป, ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายและธุรกิจส่งออกสินคา้ โดยบญัชีรายได้
และค่าใช้จ่ายของกิจการ ซ่ึงมีรายการคา้เป็นจ านวนมากเช่น การซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ การซ้ือ
สินทรัพย ์  เป็นตน้    จึงจดัวา่เป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัในการใหบ้ริการดา้นการสอบบญัชี 

บริษทั ส านกังานสอบบญัชีกมลบวร จ ากดั ประกอบกิจการดา้นการให้บริการสอบบญัชี 

โดยให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนพร้อมทั้ งก าหนดวิธีการ

ตรวจสอบ ก่อนท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบเอกสาร และรายการต่างๆในงบการเงิน ของลูกคา้ให้

ถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ  

ดงันั้น รูปแบบในการด าเนินธุรกิจ หากไดมี้การวางแนวทางการสอบบญัชีให้เหมาะสมจะ

ท าใหก้ารสอบบญัชีบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

1.1 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.1.1 เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายของธุรกิจส่งออกสินคา้  

1.1.2 เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบบญัชีรายได้ และ

ค่าใชจ่้ายของธุรกิจส่งออกสินคา้  

1.1.3 เพื่อเพิ่มความรู้และความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติัรวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบ 

1.2 ขอบเขตของโครงงาน 

1.2.1 โครงงานเล่มน้ีได้รวบรวมขั้นตอนการส่งออกสินค้าและแนวการสอบบญัชีด้าน

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

1.2.2 ศึกษาขอ้มูลจากภายในกิจการโดยการสอบถามจากพนกังานพี่เล้ียง และเอกสารต่างๆ

ของกิจการ 

1.2.3 สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต และหนงัสือ 

 



2 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.1.1 ได้ทราบถึงแนวทางการตรวจสอบบญัชีรายได้ และค่าใช้จ่ายของธุรกิจส่งออก

สินคา้  

1.1.2 ไดท้ราบถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีรายได ้และ

ค่าใชจ่้ายของธุรกิจส่งออกสินคา้  

1.1.3  ได้รับความรู้ และความเขา้ใจในกระบวนการต่างๆท่ีใช้ในการตรวจสอบบญัชี

รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การส่งออกสินค้า 

การจดัส่งสินคา้และบริการจากตน้ทางสู่ปลายทางในทางบก ทางนํ้าหรือทางอากาศ โดยผูส่้ง
สินคา้หรือบริการออกเรียกว่า “ผูส่้งออก” ส่วนในทางการคา้ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง 
การขายสินคา้และบริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน (ตลาดสากล) 

ในการส่งออกและนําเข้า ซ่ึงสินค้าจะต้องมีหน่วยงานท่ีต้องเก่ียวข้องด้วยคือ  กรม
ศุลกากร แมว้า่จะเป็นการนาํเขา้หรือส่งออกผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
กรมศุลการกรดว้ย และท่ีสาํคญัตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายการนาํเขา้และส่งออกของประเทศนั้น ๆ 

เอกสารส าหรับการส่งออกสินค้า 

1. ใบขนสินคา้ขาออก (Export Declaration) 
2. บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 
3. ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตสาํหรับสินคา้ควบคุมการส่งออก (ถา้มี) (Export License) 
4. ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ (ถา้มี) (Certificates of Origin) 
5. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคต็ตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม 

รายได้ 

รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของ

กิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี 

1. รายไดจ้ากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการอนั

เป็นรายได้จากการดาํเนินงานตาม ปกติ เช่น กิจการซ้ือขายสินคา้ รายได้ของกิจการ คือ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ส่วนกิจการใหบ้ริการ เช่น ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า รายไดข้องกิจการ คือ 

รายไดค้่าซ่อม 

2. รายได้อ่ืน (Other incomes) หมายถึง รายได้ท่ีมิได้เกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของ

กิจการซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ไม่ใช ้รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการนัน่เอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้าย หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีหกัออกจากรายไดใ้นรอบระยะเวลาท่ีดาํเนินการงานหน่ึง 

ค่าใชจ่้ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ตน้ทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายหรือบริการท่ีให้ กล่าวคือ
ในกิจการซ้ือเพื่อขาย ต้นทุนของสินค้าท่ีขายจะรวมราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็น เพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย ส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายตน้ทุนของ
สินคา้ท่ีขายคือ ตน้ทุนการผลิตของสินคา้นั้น ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน
และโสหุย้การผลิต 

2. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเองมา
จากการขายสินคา้หรือบริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารกิจการอนั
เป็นส่วนรวมของการดาํเนินงาน 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากท่ีจดัเขา้เป็นตน้ทุนขาย
และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เช่นดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้

     ค่าใช้จ่ายสําหรับธุรกิจขายสินคา้ จะประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน สําหรับธุรกิจขายบริการค่าใช้จ่ายจะประกอบไปดว้ยค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนเท่านั้น 

เทคนิคการตรวจสอบ 

เทคนิคการตรวจสอบเป็นการรวบรวมหลกัฐานและขอ้เทจ็จริงในการปฎิบติังานของผูส้อบ

บญัชี เพื่อสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปทาํรายการตรวจสอบเพื่อจดัทาํขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์

ต่อไป 

 เทคนิคการตรวจสอบมิวธีิการดงัน้ี 

 1. การตรวจดู 

 2. การตรวจนบัทรัพยสิ์น 

 3. การสังเกต 

 4. การยนืยนัยอด 

 5.การตรวจสอบใบสาํคญั   
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 6.การคาํนวณ 

7.การตรวจสอบผา่นรายการบญัชี 

 8.การหารายการผดิปกติ 

 9.การสอบถาม 

 10.การตรวจสอบบญัชียอ่ย 

 11.การหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

 12.การสังเกตสภาพและลกัษณะการปฎิบติังาน 

 13.การวเิคราะห์เปรียบเทียบ 

1. การตรวจดู 

การตรวจดู เป็นการตรวจเอกสารหลกัฐาน   เช่น รายการประชุมของคณะกรรมการบริษทั       

สัญญาเช่าท่ีในการดาํเนินงาน ใบเสร็จรับเงิน ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของกิจการ 

การดูหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ จะทาํให้ผูส้อบบญัชีไดรู้้รายละเอียดของทรัพยสิ์นภาระหน้ีสิน

ของกิจการตลอดจนได้ทราบรายการบญัชีหรือยอดคงเหลือในแต่ละบญัชีควบคู่กบัการดูความ

น่าเช่ือถือของเอกสารดงักล่าว 

2. การตรวจนับทรัพย์สิน 

การตรวจนบั ถือเป็นการตรวจสอบดว้ยสายตาเพื่อใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีตอ้งการมีอยูจ่ริงโดยการ

ตรวจดูให้เห็นดว้ยตา มีการตรวจนบัปริมาณ และเป็นการพิสูจน์คุณภาพของทรัพยสิ์นนั้น ๆ ไปใน

ตวัอีกดว้ย การตรวจนบัดงักล่าวน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง เช่น เงินสด สินคา้ เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สํานกังาน หรือใช้กบัทรัพยสิ์นท่ีมีหลกัฐานแสดงสภาพของทรัพยสิ์นนั้น เช่น 

ใบหุน้ ใบหุน้กู ้ตัว๋เงินรับ เป็นตน้ 

 เทคนิคการตรวจนบัยงัทาํให้ทราบว่ากิจการเป็นเจา้ขอกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นจริง การ
ตรวจนบัจึงเป็นการพิสูจน์วา่ส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบนั้นมีอยูจ่ริง ซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่ 

 1).ไดเ้ห็นส่ิงท่ีตรวจสอบนั้นดว้ยตาตนเอง เช่น ใบหุน้ ฯลฯ 

 2.)เป็นการตรวจนบัเชิงปริมาณ เช่น รถยนต ์ฯลฯ 

 3).เป็นการตรวจคุณภาพหรือสภาพของส่ิงของ เช่น อาคาร ท่ีดิน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร 
ฯลฯ 

  เทคนิคการตรวจนบัจึงนบัวา่เป็นประโยชน์ในดา้นการควบคุมภายในเป้นอย่างดี 
สามารถปฏิบติัไดง่้าย เป็นผลใหมี้หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือไดต้ามมาดว้ย 
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3.การสังเกต 
 ในระหว่างการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีมีโอกาสท่ีจะทาํการสังเกตเก่ียวกับสภาพและ

ลกัษณะการปฎิบติังานของเจาหนา้ท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ ไปพร้อมกนั เพื่อดูรายการอ่ืนท่ีเช่ือมโยง

หรือสัมพนัธ์กนักล่าวคือในขณะท่ีผูส้อบบญัชีสังเกตการตรวจนับสอนคา้ ก็อาจจะสังเกตเห็นว่า

สินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือสินคา้ประเภทใดชาํรุด เพื่อมองไปถึงประสิทธิภาพ

ของพนกังานหรือเจา้หน้าท่ีโดยส่วนรวมได ้เทคนิคการสังเกตน้ีน่าจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไปท่ีผูส้อบ

บญัชีสามารถนาํไปใช้กบัการตรวจสอบไดทุ้กกรณี ซ่ึงผูส้อบบญัชีไม่ควรมองขา้มเทคนิคดงักล่าว 

แต่ตอ้งบนัทึกความน่าสงสัยไวใ้นกระดาษทาํการเสมอ 

 

 
4. การยนืยนัยอด 

การยืนยนัยอด เป็นการไดรั้บหลักฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคลภายนอกกิจการท่ี

ทาํการตรวจสอบ ซ่ึงบุคคลนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและทราบเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี ในฐานะ

ต่าง ๆ กนั ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

เทคนิคการยีนยนัยอดใช้ในการตรวจสอบรายการซ่ึงไม่สามารถตรวจนบัได้ เช่น ลูกหน้ี 

เจา้หน้ี ยอดเงินฝากธนาคาร สินคา้ซ่ึงเก็บรักษาไวใ้นคลงัสินคา้ หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า

กรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นท่ีฝากขายหรือรับฝากขาย เป็นตน้  

    

5.การตรวจสอบใบส าคัญ 

การตรวจสอบใบสําคญั หมายถึงการตรวจสอบเอกสารใบสําคญัต่างๆทางบญัชีประกอบ

กบัการบนับนัทึกรายการทางบญัชี เช่น ใบกาํกบัสินคา้ เช็คธนาคารใบเสร็จรับเงิน ใบสําคญัรับ  

ใบสาํคญัจ่าย เป็นตน้ 
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6.การค านวณ 

การคาํนวณ เป็นเทคนิคการสอบบญัชีท่ีนํามาใช้มากท่ีสุด เพราะเป็นการพิสูจน์ความ

ถูกตอ้งของตวัเลข และใช้การบวกหายอดคงเหลือในสมุดรายการขั้นตน้ รวมถึงการคาํนวณยอด

คงเหลือในสมุดแยกประเภททัว่ไปและบญัชีแกประเภทรายย่อย การคาํนวณสามารถใช้ไดห้ลาย

กรณีด้วยกนั เช่น การคาํนวณและรวมยอดรายการสินคา้คงเหลือ การคาํนวณค่าเส่ือมราคา การ

คาํนวณการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ การคาํนวณโบนสัเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

 

7. การตรวจสอบผ่านรายการบัญชี 

 การตรวจสอบผา่ยรายการบญัชี มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชี 

โดยการตรวจสอบผ่านรายการจากสมุดรายวนัขั้นต้นไปยงัสมุดแยกประเภททัว่ไป และแยก

ประเภทลูกหน้ี แยกประเภทเจ้าหน้ี รวมถึงรายการจัดทํางบทดลอง ผู ้สอบบัญชีจาํเป็นต้อง

ตรวจสอบผ่านรายการโดยใช้ตวัเลขท่ีคาํนวณได ้รวมถึงการตรวจสอบหลกัฐานจากเอกสารอ่ืนๆ 

ประกอบการอนุมติัรายการตามอาํนาจของผูบ้ริหาร 

8. การหารายการผดิปกติ 

 การตรวจสอบหารายการผิดปกติ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อหารายการผดิปกติในบญัชี

แยกประเภท สมุดรายวนัขั้นตน้ และสมุดบญัชีอ่ืนๆ   

 

9. การสอบถาม 

การสอบถาม มกัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการตรวจสอบ หรือใช้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมกบัทุกเทคนิค

ในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง การสอบถามจากคนๆ เดียวย่อมไม่สามารถนาํมาอา้งอิงได ้แต่ถา้

สอบถามจากหลายคนและตอบมาในลกัษณะเดียวกนัก็ยอ่มเป็นหลกัฐานไดร้ะดบัหน่ึง 

การสอบถามเป็นเทคนิคท่ีผูส้อบบญัชีใชม้ากท่ีสุด ยิ่งในระหวา่งการตรวจสอบดว้ยแลว้ตอ้งใช้

เกือบตลอดเวลา ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถประสานงานกบับุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี คาํตอบท่ีไดรั้บอาจจะเป็นคาํตอบดว้ยวาจา แต่ในทางบญัชีจะตอ้งมีหลกัฐาน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงบางคร้ังไม่สะดวกท่ีจะใหคู้่สนทนาทาํหลกัฐานดงักล่าว ผูส้อบบญัชีจึงตอ้ง

จดบนัทึกไวเ้อง ทาํใหค้วามเช่ือถืออาจลดนอ้ยลง 
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10. การตรวจสอบบัญชีย่อย 

  การตรวจสอบบญัชีย่อย เป็นเทคนิคการตรวจสอบเพื่อคน้หาขอ้ผิดพลาดในการบนัทึก

รายการทางการบญัชี หรือการผา่นรายการไปยงัสมุดแยกประเภททัว่ไป รวมถึงการตรวจสอบบญัชี

ยอ่ยซ่ึงตามปกติตอ้งมียอดรวมตรงกบับญัชีคุมนั้นเอง 

  การตรวจสอบบญัชียอ่ยอาจจะไม่พบรายการขอ้ผดิพลาดท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่มีผลิตในการ

สนบัสนุนหรือใชป้ระกอบพฤติการณ์ท่ีน่าสงสัยของผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีอาจเกิดการทุจริตใน

ดา้นอ่ืนๆ ได ้

 

11. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของข้อมูล  

  การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  หมายถึง การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกนั

ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนั

ขั้นตน้ หรือการผา่นรายการไปยงัสมุดแยกประเภทของบญัชีเหล่านั้นได ้ส่ิงสําคญัในการใชเ้ทคนิค

การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล คือการพิสูจน์ยอดของบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้ผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนจะใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาขอ้ผดิพลาดอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาได ้

 

12. การสังเกตสภาพและลกัษณะการปฏิบัติงาน 

  การสังเกตสภาพและลกัษณะการปฎิบติังาน หมายถึง การสังเกตเร่ืองทัว่ๆ ไปเก่ียวกบัการ

ปฎิบติังานของพนกังานวา่พนกังานมีความเสียสละ ทุ่มเท สามคัคีกนัหรือไม่ เป็นการพิสูจน์ หรือ

ประเมินการควบคุมภายในเพื่อสรุปจุดท่ีจะตอ้งเนน้ในการตรวจสอบ 

 ลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี ทาํให้พนกังานมีความเอ้ืออาทรต่อกนั ก็จะทาํ

ใหค้วามสานใจในเร่ืองการขนัแยง้หรือการทุจริตในองคก์รลดลงตามไปดว้ย ยิ่งมีระบบการควบคุม

ภายในดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยแลว้ จะเกิดระบบความน่าเช่ือถือในหลกัฐานและเอกสารอ่ืนๆ 

ตามมา 

 

13. การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ หมายถึง การศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนัรวมทั้ง

ความเปล่ียนแปลงของขอ้มูลต่างๆ วา่เป็นไปตามท่ีควรหรือไม่  

1. การเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินของปีปัจจุบนักบัปีก่อน 
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  2.การเปรียบเทียบผลกาํไรกบัแผนหรือเปากาํหนดท่ีวางไวแ้ต่ตน้ปี 

  3. การเปรียบเทียบงบการเงินของปีปัจจุบนักบัปีก่อน 

4. การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบักิจการอ่ืนท่ีมีเงินทุน ลกัษณะ ขนาด ใกลเ้คียงกบัของกิจการ 

เพื่อวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

5.การเปรียบเทียบความสูญเสีย ความเสียหาย เน่ืองจากอุบติเหตุในการปฎิบติังานาของพนกังาน

ของปีปัจจุบนักบัปีก่อน 

6.การเปรียบเทียบตน้ทุนในการดาํเนินการหรือตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ท่ีผลิตของปีปัจจุบนักบัปี

ก่อน 

เทคนิคการตรวจสอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเป็นเพียงแนวทางให้ผูส้อบบญัชีไดเ้ลือกวิธีการ

ใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการในการตรวจสอบบญัชี โดยมีเป้าหมายคือ การให้ได้ข้อมูลและ

หลกัฐานท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ เพียงพอ เช่ือถือได ้
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ : บริษทั ส านกังานสอบบญัชี 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 านกังานสอบบญัชี กมลบวร จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ส านกังานมีหุน้ส่วน จ านวน 1 คน คือ คุณกมล พิกุลสวสัด์ิ เป็นผูล้งรายมือช่ือในรายงานท่ี

ออกโดยส านกังาน 

ส านกังานมีพนกังานผูป้ระกอบวชิาชีพ ปฏิบติังานเตม็เวลา จ านวน 5 คน และพนกังาน

ธุรการจ านวน 1 คน ณ วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 1. นายสมบูรณ์ จินตวโิรจน์ 

 2. นางสาวชุติมา สิทธิเดช 

 3. นางสาวอรฤดี อภิวมิลลกัษณ์ 

 4. นางสาวสุกาญจนา เหมศรี 

5. นางสาวลดัดาวลัย ์ทองศกัด์ิ 

ส านกังานมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมฝึกงานของสถาบนัการศึกษา โดยมีการแจง้พนกังาน

ฝึกงานบางเวลา ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีอยูใ่นช่วงการฝึกงาน และมีการฝึกอบรมพนกังานซ่ึงปฏิบติังาน

บางเวลา โดยพนกังานผูมี้ประสบการณ์ ปัจจุบนัส านกังานมีพนกังานฝึกงานเป็นนกัศึกษาจ านวน 5 

คน ณ วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 

งานบริการของบริษทัมีดงัน้ี 

1. งานดา้นสอบบญัชี 

    1.1 ตรวจสอบบญัชีประจ าปีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

1.2 ตรวจสอบบญัชีเป็นกรณีพิเศษ การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ การตรวจสอบ

ขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินตามวธีิการท่ีตกลงร่วมกนั 

1.3 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบบญัชี 

1.4 ตรวจสอบอ่ืน ๆ ทางดา้นบญัชีและภาษีอากร  
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2. งานบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

2.1 บริการจดทะเบียนบริษทั เปล่ียนแปลงกรรมการ ยา้ยท่ีอยูบ่ริษทั 

2.2 บริการเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจและกรมสรรพากร 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

คุณกมล พิกลุสวสัด์ิ 

ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี 

คุณกมล พิกลุสวสัด์ิ 

ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 4 

นายสมบูรณ์ จินตว์โิรจน์ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 2 

นางสาวอรฤดี อภิวมิลลกัษณ์  

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 1 

นางสาวชุติมา สิทธิเดช 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 2 

นางสาวลดัดาวลัย ์ทองศกัด์ิ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 1 

นางสาวสุกาญจนา เหมศรี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 

นกัศึกษาฝึกงาน 



13 
 

2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่ง 

นกัศึกษาฝึกงาน มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระบญัชีแยกประเภท ท าการกระทบยอดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  ภ.งด. 1,3,53 

ท  าการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)  

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายกมล พิกุลสวสัด์ิ ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม ถึง 2 กนัยายน 2559 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 30 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 
1. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
3. เขียนหวัขอ้โครงงาน 
4. จดัท าโครงงานและเอกสาร

ประกอบ 

     

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

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 2010 

2. Microsoft Office Excel 2010 

3. Microsoft Office Power Point 2010 
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บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในบริษทั ส านักงานบญัชีและกฎหมาย กมลบวร 

จ ากดั คือ การตรวจสอบบญัชีรายได้และค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ

ปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1.1 ลูกคา้ติดต่อมาทางส านกังาน 

4.1.2 ส านกังานออกหนงัสือตอบรับงานเพื่อรับงานของลูกคา้ 

4.1.3 ก าหนดวนัเพื่อไปตรวจสอบท่ีบริษทัของลูกคา้ 

4.1.4 วางแผนการตรวจสอบและสรุปท าความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินงาน

ของธุรกิจ 

4.1.5 ตรวจสอบตามแนวการสอบบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

                      4.1.6 เสร็จส้ินการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย 

การปฏิบติังานตรวจสอบจะแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานดงัแผนภูมิภาพ ต่อไปน้ี  

 

รูปท่ี 4.1 แผนภูมิการตรวจสอบ 

เสร็จส้ินการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

แนวการสอบบญัชี รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
สรุปความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินงาน

ของธุรกิจ 

ประชุมร่วมกนัในทีมตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ 

ตอบรับงานสอบบญัชี 

บริษทั ส านกังานบญัชีและกฎหมาย 

กมลบวร จ ากดั 

ลูกคา้ 

หนงัสือตอบรับงาน 
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4.1.1.1 รับไฟล์ขอ้มูลงบทดลอง (Trial balance) บญัชีแยกประเภท (General Ledger)

และแฟ้มเอกสารเก่ียวกับบญัชีรายได้และค่าใช่จ่ายจากพนักงานบญัชีของ

บริษทัลูกคา้ท่ีเขา้ตรวจสอบบญัชี 

 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งไฟลง์บทดลองจากลูกคา้ 
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รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งแฟ้มเอกสารบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งการก าหนดระดบัความมีสาระส าคญั 
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รูปท่ี 4.5 แนวการสอบบญัชีรายได ้
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รูปท่ี 4.6 แนวการสอบบญัชีค่าใชจ่้าย 

 

4.1.1.2 ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดปัจจุบนักับงวดก่อนในงบทดลอง 

(Trial balance) กบักระดาษท าการ (Working) ของผูส้อบบญัชีในส่วนของใบ



22 
 

ปะหนา้อา้งอิง 519 และ 520 สุ่มตรวจสอบรายการของบญัชีค่าใชจ่้ายในบญัชี

แยกประเภท (General Ledger) ของแต่ละเดือน โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่าง

แบบเป็นระบบ  

                      

         

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งรายการสุ่มตรวจบญัชีค่าใชจ่้าย 

 

4.1.1.3 เม่ือเลือกรายการสุ่มตรวจแลว้ น าเลขท่ีเอกสาร (Document Number) ท่ีระบุใน

รายการท่ีสุ่มตรวจไปตรวจสอบหาหลกัฐานในแฟ้มเอกสาร 

4.1.1.4 ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานท่ีแนบ โดยท าการทดสอบการค านวณจากเอกสาร

แต่ละใบ และตรวจสอบการอนุมติัรายการโดยผูมี้อ  านาจ  
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ต่อจากนั้นใส่สัญลกัษณ์ของเอกสาร หลกัฐานท่ีไดท้  าการตรวจสอบลงในกระดาษท าการท่ี

ไดสุ่้มรายการของบญัชีค่าใชจ่้าย 

 

 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งแสดงสัญลกัษณ์ของเอกสาร หลกัฐานของบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีสุ่มตรวจ 
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รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งคอนเฟิร์มลูกหน้ี 
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รูปท่ี 4.10ตวัอยา่งการยนืยนัยอดเจา้หน้ี 
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รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งใบตรวจนบัเงินสด 
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  รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งรายการสุ่มตรวจบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งใบเสนอราคา 
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รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งใบสั่งซ้ือ 
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รูปที่ 4.15 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี 
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  รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งใบขนสินคา้ 
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รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ีใบขนส่งสินคา้ 
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รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน 
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รูปที่ 4.18 ตวัอยา่งใบวางบิล 
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  รูปท่ี 4.19 ตวัอยา่ง ภพ.30 



36 
 

ธุรกจิการส่งออกสินค้า 

การปฏิบติังานการส่งออกสินคา้จะแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานดงัแผนภูมิภาพ 

ต่อไปน้ี  

 

 รูปท่ี 4.20 ตวัอยา่งแผนภูมิภาพการน าเขา้สินคา้ 
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บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

5.1.1 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

5.1.1.1 ได้ทราบถึงแนวทางการตรวจสอบบญัชีรายได้ และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

ส่งออกสินคา้  

5.1.1.2 ไดท้ราบถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีรายได ้

และค่าใชจ่้ายของธุรกิจส่งออกสินคา้  

5.1.1.3 ไดท้ราบถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีรายได ้

และค่าใชจ่้ายของธุรกิจส่งออกสินคา้  

ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 เอกสารท่ีตอ้งท าการตรวจสอบนั้นมีจ านวนมาก จึงยากต่อการน ามาประกอบ

โครงงาน 

5.1.2.2 ระยะเวลาในการท าโครงงานนั้นมีจ ากดัท าใหก้ารจดัหาเอกสารนั้นเป็นไป

ดว้ยความล าบาก 

ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1  เรียนรู้และศึกษาการปฏิบติังานในดา้นต่างๆจากผูท่ี้มีประสบการณ์เพิ่มเติมหากไม่

เขา้ใจ  

5.1.3.2 สังเกตเทคนิคในการปฏิบติังานจากพี่เล้ียงผูมี้ประสบการณ์ 

สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานตรวจสอบ 

5.2.1.2 ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

5.2.1.3 ไดรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน 
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ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 เน่ืองจากสถานประกอบการอยูไ่กลจากบา้นมากจึงตอ้งเช่าหอพกัอยู ่

5.2.1.2 บริษทัของลูกคา้อยูไ่กลจากสถานประกอบการจึงตอ้งต่ืนแต่เชา้และกลบัดึก 

5.2.1.1 ขาดประสบการณ์ในการท างานจึงท าให้ลูกค้าบางรายไม่ค่อยมีความเช่ือมั่นใน

ความสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ศึกษาเส้นทางก่อนวนัเดินทางไปปฏิบติังานท่ีบริษทัของลูกคา้ 

5.2.3.2 ศึกษาลกัษณะของธุรกิจท่ีจะออกไปตรวจสอบบญัชีเพื่อท าความเขา้ใจกบั

ธุรกิจท่ีไปตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 

การสอบบัญชี  

หมายถึง กระบวนการรวบรวม และการประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศเพื่อระบุและ

รายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนัของสารสนเทศนั้นกบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละ

ส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจ   

วตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี  

  ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ฉบบัท่ี 200 เร่ืองวตัถุประสงคแ์ละหลกัการพื้นฐานของการ

สอบบบัญชีได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีดัง น้ี  “การตรวจสอบงบการเงินมี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินวา่งบการเงินนั้นไดจ้ดัท าใน

ส่ วนสา ระส า คัญ เ ป็นไปตามแม่ บทกา รบัญ ชี ในการร า ย ง านทางก า ร เ งินห รือไม่ ”  

         ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดงความเห็นวา่งบการเงินนั้นได้

แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ของกิจการโดยถูกต้องตามควรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่  

กระบวนการสอบบัญชี 

        การสอบบญัชีเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี เพื่อให้

ผูส้อบบญัชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและ จดัท ารายงานการสอบบญัชีได้  

กระบวนการสอบบญัชีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน 

        1. กระบวนการวางแผน 

                1.1 การพิจารณารับงานสอบบญัชี 

                1.2 การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

                1.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบในเบ้ืองตน้ 

                1.4 การก าหนดระดงัความมีสาระส าคญั 

                1.5 การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีท่ียอมรับไดแ้ละความเส่ียงสืบเน่ือง 

                1.6 การท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงจากการ

ควบคุม 



                1.7 การพฒันาแผนการสอบบญัชีโดยรวมและการจดัท าแนวการสอบบญัชี 

 

        2. การปฏิบติังานตรวจสอบ ประกอบดว้ย การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเน้ือหา

สาระ 

                2.1 วงจรรายได ้

                2.2 วงจรรายจ่าย 

                2.3 วงจรการผลิต 

                2.4 วงจรการลงทุน 

                2.5 วงจรการจดัหาเงิน 

                2.6 การตรวจสอบท่ีส าคญัเพิ่มเติม 

 

        3. การเสร็จส้ินการสอบบญัชี และการออกรายงานการสอบบญัชี 

                3.1 การประเมินผลจากหลกัฐานการสอบบญัชี 

                3.2 การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจดัประเภทบญัชี 

                3.3 การออกรายงานการสอบบญัชี 

รูปภาพการปฏบัิติงาน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การตรวจสอบเอกสาร 

 



 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 วเิคราะห์รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 จดัท าใบปะหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 นบัสตอ็คสินคา้ 



ประวตัิผู้เขยีน 

รหสันกัศึกษา :  564300455 

ช่ือ – นามสกุล :  วชัรี มานะดี 

สาขาวชิา :  การบญัชี 

ท่ีอยู ่  :  43/3 หมู่ 3 หมู่บา้นศรีสวสัด์ิ ถนนกรุงนนท-์จง
ถนอม ต าบล ศาลากลาง อ าเภอ บางกรวย จงัหวดั นนทบุรี  11130 

เบอร์โทรศพัท์ :  083-877-1668 

 

 

รหสันกัศึกษา :  5604300468 

ช่ือ – นามสกุล :  วารุณี ศรีประเสริฐ 

คณะ  :  บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา :  การบญัชี 

ท่ีอยู ่ :  85 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้5/4 แขวง หนอง
แขม เขต หนองแขม    จงัหวดั กรุงเทพฯ 10160 
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