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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
สหกิจศึกษา (Co-operative) เป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการฝึกการปฏิบติัจริงในสถาน

ประกอบการอยา่งมีระบบ กฎเกณฑ ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียนเท่านั้น โดยมีการจดัให้มีการเรียน

ในสถานท่ีศึกษาร่วมกบัการจดัการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบซ่ึงท าให้นักศึกษาเปรียบเสมือน

พนกังานของบริษทั ณ สถานประกอบการณ์ท่ีใหค้วามร่วมมือ ซ่ึงนกัศึกษาจะไดรั้บการเรียนรู้ระบบการ

ท างานและไดรั้บประสบการณ์จริง  ตามสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บการพฒันาตนในการอยู่

ร่วมกนัในสังคม ได้ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังาน เป็นเพื่อนร่วมงาน โดยการปฏิบติังาน

จริง และทั้งน้ีมีการก าหนดให้จดัท าโครงงานขึ้น ภายใตร้ะยะเวลา 16 สัปดาห์ ซ่ึงจุดส าคญัคือสหกิจ

ศึกษา ท าให้ผูศึ้กษามีโอกาสท่ีจะสร้างความคุ ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของกรท างานท่ีมีระบบ 

กฎเกณฑอ์ยา่งชดัเจน และไดรั้บการเรียนรู้ในลกัษณะของงานอาชีพและทกัษะดา้นการพฒันาตนเอง 

ด้วยระบบสหกิจศึกษาท่ีมุงเน้นการเรียนการสอนผสมผสานทั้ งภาคทฤษฎีและภาคการ

ปฏิบติังานจริงมีความลงดว้ยอยา่งมากจึงส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถกลายเป็นบณัฑิตท่ีมีความสูงสุด ตรง

ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือความต้องการขององค์กร อนัได้แก่ ความซ่ือสัตย ์ความมี

จริยธรรม คุณธรรมการประกอบวิชาชีพอยา่งสุจริต มีดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน และอ่ืน ๆ ส าหรับใน

ภาคทฤษฎีมีการมุ่งเนน้ในเร่ืองขององคค์วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้น

ในสาขาวิชา และในส่วนของภาคปฏิบติัจะตอ้งตระหนักในเร่ืองของธรรมเนียมปฏิบติั ขอ้บงัคบัและ

กฎเกณฑ์ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆซ่ึงกระบวนการสหกิจศึกษานั้นยงัก่อประโยชน์อีก

มากมาย อาทิเช่น ท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกลชิ้ดระหว่างสถานประกอบการกบัสถานศึกษา

สามารถใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั มีการสร้างเครือข่ายกนัออกไป 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้เขา้ร่วมการฝึกปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั วินออน 
ออดิท จ ากดั โดยคณะผูจ้ดัท าไดฝึ้กปฏิบติัในต าแหน่ง ผูช่้วยผูส้อบบญัชี (ฝึกหัด) ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
งานในดา้นของการตรวจสอบหมวดต่าง ๆ อาทิ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
เป็นส่วนมาก รวมไปถึงการจดัท างบการเงินต่าง ๆ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร(ขาดทุน) เป็นตน้
และไดจ้ดัท ารายงานของผูส้อบบญัชี โดยทางสถานประกอบการไดใ้ชโ้ปรแกรมหลกั คือ Express  เป็น
โปรแกรมในการบันทึกรายการบัญชีแต่ในการตรวจสอบบัญชีใช้ในการปร้ินรายงานต่าง ๆ เป็น
ส่วนประกอบของการตรวจสอบโปรแกรม Excel ใชส้ าหรับท ากระดาษท าการการตรวจสอบโปรแกรม 
Word ใชส้ าหรับท าหนา้รายงานผูส้อบบญัชี 

คณะผูจ้ดัท ามีความสนใจท าโครงงาน เร่ือง การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเป็น

การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมของขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีในหมวดสินทรัพย ์หน้ีส้ิน และส่วนของ

เจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมทั้งการเผยแพร่ประสบการณ์ฝึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในเร่ืองของ

เทคนิคและแนวทางการตรวจสอบบญัชีแบบง่ายให้แก่ผูท่ี้สนใจตอ้งการแนวทางของการตรวจสอบ ซ่ึง

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หก่้อเกิดประโยชน์หรือแนวทางในการปฏิบติัไดจ้ริง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบในหมวดบญัชีต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

1.2.2 เพื่อศึกษาเอกสารประกอบท่ีสามารถน ามาตรวจสอบได ้ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

1.2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบ ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ขอบเขตของการศึกษาฝึกปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชี ภายใตร้ะยะเวลา 16 สัปดาห์ 
ณ บริษทั วินออน ออดิท จ ากดั โดยลกัษณะของงานท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี 

 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบในหมวดต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 
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 1.3.2 ศึกษาเอกสารต่าง ๆท่ีใชใ้นการตรวจสอบ ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

 1.3.3 การจดัท างบการเงินต่าง ๆงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร(ขาดทุน) หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1.4.1 เรียนรู้ถึงขั้นตอนการตรวจสอบบญัชี 

 1.4.2 พฒันาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการปฏิบติังานดา้นสอบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 1.4.3 น าทฤษฎีท่ีไดเ้รียนรู้จากกรศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานไดจ้ริง 



 

 

 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 มาตรฐานการสอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชีได้ก าหนดความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบ งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชี กล่าวไวค้ือ มาตรฐานการสอบนั้น ได้

ก าหนดวตัถุประสงคพ์ร้อมทั้งให้ค  าอธิบายถึงลกัษณะขอบเขตของการตรวจสอบ และการบงัคบัใชต้าม

โครงสร้างของมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนถึงความรับผิดชอบโดยทั่วไปของผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตทุกงานตรวจสอบ ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้นจะตอ้งท าตามหน้าท่ี ในการปฏิบติังานโดย

จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีก าหนดไว ้มาตรฐานการสอบบญัชีจะใชค้  าว่า “ผูส้อบ

บญัชี” แทนค าวา่ “ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต” 

มาตรฐานการสอบบญัชีมีบทบาทส าคญัอย่างมากในการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบบญัชี

จะตอ้งน าไปปรับใชต้ามความจ าเป็นและให้เหมาะสม เช่น ในการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณะ ส่ิง

ท่ีผูส้อบบญัชีรับผิดชอบนั้น อาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชี ดงันั้นในขณะท่ี

ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบอาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีมีประโยชน์ใน

สถานการณ์ดงักล่าวผูส้อบบญัชียงัคงมีหนา้ท่ีในความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

หรือภาระหนา้ท่ีทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลายดว้ย   

2.2 ความหมายของการสอบบัญชี 

 “การสอบบญัชี คือกระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ 

เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนัของสารสนเทศนั้นกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

ไวแ้ละการส่ือสารผลลพัธ์ต่อผูใ้ชท่ี้สนใจการสอบบญัชี 

อีกค านิยามของการสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและหลกัฐานต่าง  ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการลงบญัชี ดั้งนั้นผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานตามท่ีมาตรฐานก าหนด ซ่ึงจะมีกระบวนการ

สอบบญัชีตั้งแต่ การรวบรวมหลกัฐาน การใช้สารสนเทศ หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน บุคคลท่ีมีความรู้
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ความสามารถซ่ึงมีความเป็นอิสระต่อกนั และการออกรายงาน ผูส้อบบญัชีนั้นจะใชก้ระบวนการเหล่าน้ี

ในการวินิจฉยั 

โดยการสอบบญัชีควรปฏิบติั โดยบุคคลท่ีมีความรู้และความเป็นอิสระ  การสอบบญัชีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองต่อไปน้ี    

- การรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence) คือ ขอ้มูล

หรือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้วิธีการตรวจสอบ การกระทบ

ยอด เพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในด้านของตวัเลขและใช้ขอ้มูลท่ีได้ท าการประเมินเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ี

สมบูรณ์ 

-  สารสนเทศและหลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้  (  Information and Established Criteria)  คือ 

สารสนเทศในรูปแบบท่ีสามารถพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้และมีหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานรับรองไว ้เช่น การ

ตรวจสอบงบการเงินจะใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเรียกว่า  “หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป” (Generally Accepted 

Accounting Principles : GAAP) แต่ถา้เป็นการตรวจสอบภาษีอากรจะใชห้ลกัเกณฑท่ี์เรียกว่า “ประมวล

รัษฎากร” 

- บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระ (Competent , Independent Person) คือ ผู ้

ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ) ควรจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความ

ช านาญในวิชาชีพเป็นพิเศษเช่นเดียวกบัวิชาชีพอิสระอ่ืน ๆ และส่ิงท่ีส าคญัคือความเป็นอิสระจาก

ผลประโยชน์ 

- การรายงาน (Reporting) คือ การส่ือสารผลลพัธ์ของการปฏิบติังานใหก้บัผูท่ี้จ าเป็นจะตอ้งใช้

รายงาน เช่น บุคคลภายในองคก์ร อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ พนกังาน ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย 

บุคคลภายนอกองคก์ร อนัไดแ้ก่ ผูท่ี้สนใจลงทุน เป็นตน้ 
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2.3 วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 

วตัถุประสงค์ของการสอบบญัชี ตามมาตรฐาน รหัส 2000 เร่ือง วตัถุประสงค์และหลกัการ

พื้นฐานของการสอบบญัชี ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการสอบบญัชี ไวด้งัน้ี เพื่อให้งบการเงินของ

กิจการท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบบญัชีสามารถแสดงความคิดเห็นงบการเงินต่าง ๆ  

มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 

2.3.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ (Compliance Test) 

เป็นวิธีการท่ีผูส้อบบญัชีสามารถประเมินไดว้่าได้ให้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลต่อ ระบบ

การควบคุมภายในขององคก์ร 

วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบ 

-การทดสอบรายการทางบญัชี เช่น การตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่าง ๆว่ามีการอนุมติั

จริง เช่นลายเซ็นอนุมติัจากบุคคลท่ีมีอ านาจ 

-การปฏิบติังานซ ้า เช่น การท าการทดสอบระบบการรับสินคา้ 

-การสอบถามหรือการสังเกตการณ์ เช่น การสังเกตพนกังานท่ีก าลงัปฏิบติังาน 

2.3.2 การทดสอบรายการทางบัญชีและยอดคงเหลืออนัมีสาระส าคัญ (Substantive Test) 

การตรวจสอบหลกัฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีปรากฏอยูใ่นการงบเงิน ซ่ึงจะกระท าการ

ตรวจสอบภายหลงัการตรวจสอบขอ้มูล เพื่อให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถแสดงความเห็นต่องบ

การเงินนั้นไดต้ามขอ้เทจ็จริงท่ีพบ ซ่ึงเป้าหมายหลกัมีดงัน้ี 

-ความมีอยู่จริงหรือเกดิขึน้ (Existence & Occurrence)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้นจะท าการทดสอบรายการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ียอดคงเหลือ

ของบญัชี ณ ส้ินงวดบญัชี ของรายการท่ีแสดงในงบการเงินไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของ

เจา้ของ รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการนั้นจะตอ้งมีอยูจ่ริงหรือเกิดรายการขึ้นจริง 
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-ความถูกต้องและความควบถ้วน( Completeness )  

ปกติรายการท่ีจะมีปัญหาแสดงยอดไวสู้งเกินจริงคือรายการประเภทสินทรัพยแ์ละรายได ้ส่วน

รายการท่ีต ่าเกินจริงคือรายการประเภท หน้ีและค่าใช้จ่าย ส่ิงท่ีท าให้เกิดเหตุนั้นได้อาจเกิดจากความ

ผิดพลาดเล็ก ๆ นอ้ยซ่ึงอาจจะมีการหลงลืมบนัทึกบางรายการท าให้รายการนั้นขาดไปหรือรายการนั้น

เกินจริง ส่วนความครบถว้นนั้น กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีควรจะเปิดเผยในงบการเงิน  ส่วนนั้น

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตต้องท าคือการพิสูจน์ว่ารายการเหล่านั้ นถูกต้องและควบถ้วนในส่วนท่ีมี

สาระส าคญั  

-กรรมสิทธิ์และภาระผูกพนั (Rights and Obligations)  

รายการท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยกิ์จการ จะตอ้งเป็นสินทรัพยท่ี์กิจการมีกรรมสิทธ์ิ ส่วนรายการท่ี

เป็นหน้ีสินจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายช าระในภายหลงั ผูส้อบบญัชีจะตอ้งหาหลกัฐานในการ

พิสูจน์วา่รายการดงักล่าวมีอยูจ่ริง 

-การตีราคาหรือการวัดมูลค่า (Measurement) 

 รายการท่ีแสดงในงบการเงินต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป เช่น รายการท่ี

เก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศจะต้องมีการแปลงค่าจากเงินตราของประเทศให้เป็นเงินตราของ

ประเทศไทยอาจเป็นรายการคา้ขายกบัต่างประเทศ ซ่ึงจะตอ้งตามอตัราท่ีหลกัการบญัชีไดร้ะบุไวเ้ป็น

ตน้ ผูส้อบนั้นควรตรวจสอบวา่รายการนั้นตอ้งแสดงมูลค่าท่ีถูกตอ้ง 

-การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน (Presentation and Disclosure)   

การแสดงรายการจะแสดงในงบการเงินแต่ก็จะมีเร่ืองอ่ืนท่ีต้องแสดงนอกเหนือจากในงบ

การเงิน ผูส้อบควรค านึงถึงรายละเอียดท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ หรือการเป็นเผยขอ้มูลอ่ืน ๆท่ี

จะใหผู้ใ้ชง้บนั้นประกอบการตดัสินใจ  เช่น บริษทัถูกฟ้อง การน าสินทรัพยค์  ้าประกนั เป็นตน้ 

2.4 หลกัฐานในการสอบบัญชีและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบัญชี   

หลกัฐานในการสอบบญัชี (Audit Evidence) มีความหมายคือ ขอ้มูลต่าง ๆหรือขอ้เท็จจริงท่ี

ผูส้อบบญัชีนั้นไดม้าจากวิธีการรวบรวมขึ้นเพียงพอต่อการหรือไดรั้บมาจากแหล่งต่าง ๆ 
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ความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี หมายถึง การท่ีหลกัฐานการสอบบญัชีนั้นมีคุณภาพ

และความเช่ือถือไดข้องหลกัฐานการสอบบญัชี ซ่ึงเป็นการรับรองหลกัฐานโดยการรับรองโดยผูบ้ริหาร 

หรือ บุคคลท่ีมีอ านาจและตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยกบักิจการกิจการโดยตอ้งมีความเหมาะสมของ

หลกัฐานการสอบบญัชี อาจพิจารณาไดจ้ากลกัษณะการสอบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 ความเกีย่วพนักนัของหลกัฐานการสอบบัญชี เป็นหลกัฐานการสอบบญัชีบญัชีท่ีผูบ้ริหาร

ไดใ้หก้ารรับรองไว ้เช่น ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไวเ้ก่ียวกบังบการเงินในเร่ืองความมีอยูจ่ริงของสินคา้

คงเหลือวิธีการตรวจสอบท่ีมีความเก่ียวพนัและสนบัสนุนส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรอง ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

การสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้เหลือเพื่อพิสูจน์ความมีตวัตนอยู่จริงของสินคา้คงเหลือดงันั้นการมี

การรับรองไวต้อ้งมีวิธีการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เขา้มาสนบัสนุนและเป็นจริงตามท่ีรับรองไว ้  

2.4.2 แหล่งท่ีมาของหลักฐานการสอบบัญชี ความเช่ือถือไดข้องหลกัฐานการสอบบญัชีขึ้นอยู่

กับแหล่งท่ีมาของหลักฐานการสอบบัญชีนั้นมาจากท่ีใด เช่น หลักฐานมาจากภายในกิจการ หรือ 

หลักฐานท่ีได้จากการปฏิบัติงานโดยอิสระของผู ้สอบบัญชี  หลักฐานท่ีมาจากการสอบถามจาก

บุคคลภายนอกของกิจการ  

2.4.3 หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น  หลกัฐานการสอบบญัชี จะมีความ

น่าเช่ือถือมากขึ้นเม่ือผูส้อบบญัชีตรวจสอบรายการท่ีเกิดขึ้นหรือเลือกรายการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน หรือใกลว้นัท่ีงบแสดงฐานะการเงินมากท่ีสุด เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเป็นจริงมากท่ีสุด เช่น 

การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ควรมีการตรวจสอบก่อนวนัส้ินงวด เพื่อความน่าเช่ือถือว่าก่อนวนัส้ินรอบ

บญัชีมีสินคา้คงเหลือเท่ากบัวนัตรวจนบั 

2.4.4 ในทางตรงข้ามกับการตรวจสอบรายการในงบก าไรขาดทุน หลกัฐานการสอบบญัชีจะมี

ความน่าเช่ือถือมากขึ้นเม่ือผูส้อบบญัชีเลือกตวัอย่างรายการท่ีเกิดขึ้นตลอดทั้งงวดบญัชี เช่น การเลือก

ทดสอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นตลอดปีจากสมุดรายวนัขาย ย่อมให้หลักฐานการสอบบญัชีท่ี มีความ

น่าเช่ือถือมากกว่าการเลือกทดสอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นเฉพาะช่วงคร่ึงปี เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบ

แบบการดูรายการท่ีเกิดขึ้นวา่มีการเกิดขึ้นคลา้ยกนัไหม เป็นตน้   
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2.4.5 ผู้สอบบัญชีอาจมีความเช่ือมั่นมากย่ิงขึน้ เม่ือหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง 

ๆ หรือจากการใชว้ิธีการตรวจสอบต่าง ๆ มีการใหข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัหลกัฐานการสอบบญัชีดงักล่าว

ย่อมให้ความเช่ือมัน่มากกว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดจ้ากแหล่งเดียวกนัหรือวิธีการตรวจสอบเดียว 

ในกรณีท่ีหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจากแหล่งหน่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ

จากอีกแหล่งหน่ึง ผูส้อบบญัชีควรใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ีเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อหาหลกัฐานสนับสนุนว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีใดเป็นหลกัฐานท่ีผูส้อบบญัชีเช่ือถือได ้และตรงต่อความเป็นจริง   

2.4.6 ผู้สอบบัญชีควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการรวบรวมหลกัฐานการสอบบัญชี ผูส้อบบญัชีควร

เลือกใช้วิธีการรวบรวม หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีประหยดัและได้ผลคุ ้มค่ามากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม

ผูส้อบบญัชีจะยกเลิกวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีจ าเป็นในการรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีไม่ได ้ถึงแม้

จะมีความยากล าบากหรือ เสียค่าใชจ่้ายสูง    

2.4.7 การตัดสินใจเกีย่วกบัหลกัฐานการสอบบัญชี  ผูส้อบบญัชีตอ้งไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

เพียงพอและเหมาะสมจากการ ตรวจสอบผูส้อบบญัชีจะตดัสินใจเก่ียวกบัการรวบรวมหลกัฐานการสอบ

บญัชีในเร่ืองต่อไปน้ี       

1. วิธีการตรวจสอบ วิธีการรวบรวมหลกัฐาน การสอบบญัชีประเภทต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนส่ิงท่ี

ผูบ้ริหารให้การรับรองไวเ้ก่ียวกบั งบการเงินให้ลกัษณะต่าง ๆกนั เช่น การตรวจนบัสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

ท าให้ได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้เก่ียวกบั ความมีอยู่จริง (แต่ไม่ได้ให้หลกัฐานท่ีแสดงถึง

ความเป็นเจา้ของหรือหลกัฐานท่ีแสดงมูลค่าของ สินทรัพยน์ั้น  ผูส้อบบญัชีอาจไดห้ลกัฐานการสอบ

บญัชีโดยใช้วิธีหน่ึงหรือหลายวิธี เช่น การตรวจการสอบถาม การขอค ายืนยนั การสังเกตการณ์ การ

ค านวณและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นตน้       

2. ขนาดของตัวอย่าง ผูส้อบบญัชีตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อก าหนดขนาดของตวัอยา่ง  

3.รายการท่ีเลือก เช่น ตดัสินใจเลือกรายการขึ้นมาตรวจสอบทั้งส้ิน 50 รายการ ผูส้อบบญัชีอาจ

ใช้เกณฑ์การเลือกตวัอย่างแบบเป็นระบบ เช่น เลือกทุกรายการของ 3 เดือนสุดทา้ยคือเดือนตุลาคม 

พฤศจิกายน และธนัวาคม จากรายละเอียดของยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด  หรือเลือกรายการท่ีมีจ านวน
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เงินเกินกวา่ 100,000 บาท หรือเลือกรายการท่ีมีแนวโนม้วา่จะเกิดความเส่ียง เช่น รายการท่ีคา้งช าระเป็น 

เวลานาน หรือรายการท่ีมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิต  เป็นตน้     

4.ช่วงเวลาท่ีตรวจสอบ โดยปกติการตรวจสอบงบการเงินจะครอบคลุม รายการท่ี เกิดขึ้น

ส าหรับงวดเวลาท่ีตรวจสอบ เช่น หน่ึงปี หรือหกเดือน หรือการตรวจสอบคร้ังล่าสุด ผูส้อบบญัชีอาจใช้

วิธีการตรวจสอบครอบคลุมรายการท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลา  ต่าง ๆ กนั เช่น ผูส้อบบญัชีอาจเขา้ตรวจสอบ

ก่อนส้ินงวดหรือตรวจสอบระหว่างปี โดย ครอบคลุมรายการท่ีเกิดขึ้นในช่วงมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 

ร่วมกบัการตรวจสอบ ณ วนัส้ินงวด  เช่น การตรวจสินคา้คงเหลือ ณ วนัปิดบญัชีจะท าสามารถเช่ือถือ

ปริมาณ ของสินคา้ท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินงวดมากกวา่วิธีการตรวจสอบอ่ืนในเวลาอ่ืน   

5.ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

6.วิธีการท่ีใช้และเวลาในการได้หลกัฐาน 

หลกัฐานท่ีไดรั้บมาโดยตรง ในเวลาท่ีเหมาะสมจะเช่ือถือไดม้ากกว่า เช่น การตรวจนบั สินคา้

คงเหลือ ณ วนัปิดบญัชีจะท าให้สามารถเช่ือถือปริมาณของสินคา้ท่ีมีอยู่ ณ วนัส้ินปีมากกว่าใช้วิธีการ 

ตรวจสอบอ่ืนหรือในเวลาอ่ืน วิธีการทัว่ไปท่ีจะให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานนั้นผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบัติ

ดงัต่อไปน้ี 

-การสอบถาม (Inquiry) การสอบถามขอ้มูลถือเป็นวิธีการอีกวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยให้ผูส้อบ

บญัชีได้มาซ่ึงหลกัฐานท่ีได้มาโดยง่ายท่ีสุด เช่น การสอบถามผูบ้ริหาร  หัวหน้าฝ่ายหรือแมก้ระทั่ง

พนกังานทัว่ไปขององคก์ร เป็นตน้ 

-การตรวจสอบเอกสาร (Inspection) คือการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสร้างความ

น่าเช่ือถือไดร้ะดบัหน่ึงซ่ึงสูงกว่าวิธีการสอบถาม เพราะในรูปของหลกัฐานในลกัษณะน้ีมีขอ้มูลท่ีเป็น

แผ่นเอกสาร แต่ความเส่ียงคือการท่ีเอกสารใช้กบักิจการเองคือเอกสารท่ีผ่านกระบวนการท าภายใน

องคก์รเท่านั้น 
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-การวิเคราะห์เปรียบเทียบ(Analytical Procedure) คือการน าขอ้มูลในส่วนท่ีไดม้าจากองค์กร

หรือกิจการท่ีจะน ามาท าการตรวจสอบไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ่ืน ๆก่อนการตรวจสอบ เช่นการน างบ

การเงินของปีปัจจุบนัเทียบงบการเงินปีก่อน 

การสังเกตการณ์ (Observation) คือการสังเกตหาหลกัฐานท่ีผูส้อบสามารถเห็นไดด้ว้ยตาของ

ตนเอง เห็นการท างานจริงขององคก์ร 

-การค านวน (Calculation test) คือ การตรวจสอบกค านวณเพื่อย  ้าความถูกตอ้งในการค านวณ 

เช่น การทดสอบการค านวณค่าเส่ือมราคา-อาคาร 

-การขอค ายนืยนั (Confirmation) คือการหาหลกัฐานอีกหน่ึงวิธีท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมาก เช่น 

การส่งแบบค ายนืยนัยอดจากสถาบนัการเงิน 

7.ประสบการณ์จากการตรวจสอบคร้ังก่อน  

   ขอ้มูลของการตรวจสอบคร้ังก่อนท่ีเคยท าในอดีตหรือการได้รับขอ้มูลเหล่านั้นจะช่วยให้

ผูส้อบบญัชีสามารถลดปริมาณงานตรวจสอบและจะพบความแตกต่างระหว่างอดีตกบัปัจจุบนัรวมถึง

การพบเห็นเร่ืองใหม่ท่ีเกิดขึ้นในกิจการและมีส่วนช่วยให้มีความน่าเช่ือถือมากกว่าการท่ีไม่เคยมีขอ้มูล

จากอดีต 

8.หลกัฐานท่ีเป็นความจริงหรือความเห็น 

เป็นหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงและสมบูรณ์ครบถ้วนจะมีข้อได้เปรียบ คือ

หลกัฐานช้ินนั้นจะน าความน่าเช่ือถือมาสู่งานการตรวจสอบมากกว่าการท่ีไดห้ลกัฐานจากการขอความ

คิดเห็นเน่ืองจากหลกัฐานลกัษณะน้ีไม่สามารถไดว้า่มีอยูจ่ริง 
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9.ความเส่ียงอ่ืน ๆท่ีอาจท าให้ข้อมูลผิดพลาด 

   ผูส้อบบัญชีต้องท าการประเมินก่อนการรับงานทุกคร้ังว่ามีความเส่ียงมากน้อย

เพียงใด ส าหรับกิจการท่ีจะท ากรปฏิบัติงานสอบบัญชี ก่อนการเร่ิมปฏิบัติงานสอบบัญชี ถ้ามีการ

ประเมินแลว้วา่มีความเส่ียงสูงอาจส่งผลกระทบในเร่ืองของการท่ีหลกัฐานมีความน่าเช่ือถือในระดบัต ่า 

 2.5 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  

ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีแสดงความเห็นต่องบการเงินเท่านั้น ไม่ไดรั้บประกนัความถูกตอ้งของงบ

การเงินต่าง ๆท่ีปฏิบติัการตรวจสอบไปแลว้ หากผูส้อบตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีแลว้ ซ่ึง

ถา้มีขอ้บกพร่องอนัพึงประสงคป์รากฏขึ้น ผูส้อบไม่ตอ้งรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

คน้หาการทุจริต แต่ผูส้อบบญัชีอาจต้องขยายเวลาการตรวจสอบหรือหาหลกัฐานเพิ่มขึ้นเพื่อความ

เพียงพอ ต่อการแสดงความเห็น ซ่ึงเป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด และยงัตอ้งเก็บรักษาความลบัท่ีได้

ตรวจสอบไปแลว้ 

2.6 แนวการสอบบัญชี   

แนวการสอบบญัชี หมายถึง กระดาษท าการของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงถึงลกัษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองและความ เส่ียงจากการ

ควบคุมเพื่อวางแผนและระบุวิธีการตรวจสอบในรายละเอียดก่อนท่ีจะปฏิบติังาน ตรวจสอบรายการต่าง 

ๆในงบการเงิน  

ส่วนประกอบของแนวการสอบบญัชี 

-วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

-ขอบเขตการตรวจสอบท่ีระบุในแนวการสอบบญัชี 

-เทคนิคการตรวจสอบท่ีใชเ้ทคนิคการตรวจสอบหรือวิธีการตรวจสอบท่ีระบุในแนว 

-เวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบรวมถึงประมาณเวลา 

-ดชันีกระดาษท าการท่ีอา้งอิง 
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2.7 ความเส่ียงในการสอบบัญชี       

ความเส่ียงในการสอบบญัชี หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีแสดง ความเห็นท่ีไม่เหมาะสม

เม่ืองบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นส าระส าคญั เช่น ผูส้อบ บญัชีแสดงความเห็นว่างบ

การเงินถูกตอ้งตามท่ีควรทั้ง ๆท่ีงบการเงินท่ีตรวจสอบมีการแสดงขอ้มูลท่ี ขดัแยง้ต่อขอ้เท็จจริงอย่าง

เป็นสาระส าคญั  ความเส่ียงในการสอบสอบบญัชีประกอบดว้ยความเส่ียงยอ่ย 3 ประเภท ดงัน้ี  

-ความเส่ียงสืบเน่ือง คือ ความเส่ียงท่ีสืบเน่ืองมาจากกิจการเป็นผลในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบนั 

-ความเส่ียงจากการควบคุม  คือ ความเส่ียงท่ีระบบบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในไม่

สามารถป้องกนั หรือตรวจพบ และแกไ้ขได ้

-ความเส่ียงจากการตรวจสอบ ความเส่ียงท่ีวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึง ผูส้อบบญัชีใชจ้ะ

ไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู่ 

2.8 กระดาษท าการ (Working Paper)  

 หมายถึง เอกสารหรือบนัทึกวิธีการ การตรวจสอบท่ีผูส้อบบญัชีใช ้ซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งผูส้อบบญัชีจะน ามาสรุปผลและเก็บรักษาไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัการสอบบญัชี 

โดยอาจจะมีทั้งกระดาษท าการท่ีผูส้อบบญัชีจดัท าขึ้นมาเอง หรือ กระดาษท าการท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บจาก

ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีสามารถใชส้ าเนาเอกสารต่าง ๆประกอบเป็นส่วนหน่ึงของกระดาษท าการของตนเอง

ได ้กระดาษท าการสามารถอยู่ในรูปแบบของขอ้มูลบนกระดาษ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออ่ืน ๆก็ไดต้าม

ความเหมาะสม 

 ส่วนประกอบในกระดาษท าการท่ีดีอยา่งนอ้ยควรมีขอ้มูลต่อไปน้ี 

- ช่ือกิจการลูกคา้ท่ีตรวจสอบ งวดบญัชีท่ีตรวจสอบ 

- ช่ือเร่ืองท่ีจรวจสอบ รหสักระดาษท าการ 

- การอา้งอิงวตัถุประสงคแ์ละวิธีการตรวจสอบ 

- วิธีการเลือกตวัอยา่ง 

- บนัทึกขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการตรวจสอบ 
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- สรุปผลการตรวจสอบ 

- การอา้งอิงขอ้มูลในกระดาษท าการ 

- ลายมือผูจ้ดัท า และวนัท่ีจดัท ากระดาษท าการ 

- ลายมือผูส้อบทาน และวนัท่ีสอบทาน 

- เคร่ืองหมายการตรวจสอบและค าอธิบาย (Tick Mark) 

 

วัตถุประสงค์การจัดท ากระดาษท าการ 

ช่วยในการวางแผนงานตรวจสอบและปฏิบติังานตรวจสอบ วางแผนเร่ืองท่ีส าคญัท่ีควรไดรั้บ

ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งเป็นส่ิงช่วยในการระบุปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น และท าให้การปฏิบติังาน

ตรวจสอบไดท้นัเวลา ขอ้มูลจากกระดาษท าการของปีก่อนช่วยใหผู้ส้อบบญัชีสามารถพิจารณาถึงปัญหา

ท่ีเคยเกิดขึ้นจากประสบการณ์การตรวจสอบจากงวดก่อน  

2.9 การบัญชีแตกต่างกบัการสอบบัญชีอย่างไร 

การบญัชี คือ กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่การรวบรวมโดยวิธีการจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆท่ี

เกิดภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนชดัเจนและจดัท างบการเงิน ณ ส้ินปีงบการเงิน โดยกร

บนัทึกรายการนั้นสามารถท าการบนัทึกไดใ้นวนัต่อวนั ขึ้นอยู่กบัการควบคุมภายในองคก์ร ด าเนินงาน

โดยนักบัญชี ซ่ึงมีมาตรฐานทางบัญชีรับรองไว้  วัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดงประสิทธิภาพ

ความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงินขององคก์ร  

การสอบบญัชี คือ การตรวจสอบบญัชีและงบการเงินขององคก์ร คือการตรวจสอบงบจากการท่ี

นกัท าบญัชีไดท้ ามานั้นถูกตอ้งไหมโดยจะมีการตรวจสอบบญัชีเม่ือการจดัท าบญัชีจากนกับญัชีส้ินสุด

ลง มีวิธีการในการตรวจสอบซ่ึงเป็นอิสระต่อองคก์ร โดยมีจุดประสงค์หลกัคือการแสดงความคิดเห็น

อันเป็นข้อเท็จจริงและมีความเป็นธรรมสูงท่ีสุดเพื่อค านึงถึงผูใ้ช้งบการเงินทั้ งบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอกองคก์ร โดยมีมาตรฐานการสอบบญัชีรับรองไว ้ การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

คือการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ  
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การบญัชีเป็นเพียงแค่ศิลปะของระเบียนการบนัทึกธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นทางการเงินภายในองคก์ร

และจดัท างบการเงินของบริษทั แต่การตรวจสอบบญัชีเป็นท่ีตอ้งใช้ความละเอียดรอบครอบในการ

วิเคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอิสระของขอ้มูลทางการเงินเพื่อแสดงมุมมองท่ีเป็นขอ้เท็จจริงไม่มี

การปกปิดส่ิงใด 

การบญัชีและการสอบบัญชีต่างมีมาตรฐานท่ีรับรองไวเ้ช่น แต่มาตรฐานการบัญชีเพียงแค่

ควบคุมการบัญชี แต่การสอบบัญชีนั้นมาตรฐานการสอบมีผลบังคับใช้ถาวรและต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานท่ีมีการก าหนดไวเ้ท่านั้น 

การบญัชีเป็นงานท่ีมีความเรียบง่ายซ่ึงมีนักบญัชีในการด าเนินงาน แต่งานการสอบบญัชีเป็น

งานท่ีมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงจึงต้องมีผู ้ตรวจสอบบัญชีท่ีมีความเช่ียวชาญมาปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบ 

วตัถุประสงคข์องการบญัชีคือการเปิดเผยขอ้มูลและความสามารถของกิจการ ในรูปแบบของ

การก าไรและการด าเนินงานของกิจการในรอบบัญชี ในขณะท่ีการสอบบญัชีนั้นคือการแสดงการ

ตรวจสอบบญัชีท่ีมีความถูกตอ้งส าหรับงบการเงิน 

การบญัชีเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง ไม่เหมือนกบัการตรวจสอบบญัชีซ่ึงเป็นกิจกรรมประจ างวด 

2.10 ความถูกต้องท่ีควรในสาระส าคัญและขอบเขตการตรวจสอบถูกจ ากดั 

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั หมายถึง การปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเพื่อให้สามารถแสดง

ความเห็นต่องบการเงินได้โดยผูส้อบบัญชี โดยการแสดงความคิดเห็นนั้นผูส้อบบัญชีต้องท าการ

ทดสอบรายการแลว้วินิจฉยัผลการทดสอบในเร่ืองความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  

ขอบเขตการตรวจสอบถูกจ ากัด เช่น การขอยืนยนัยอดลูกหน้ีและการสังเกตการณ์ตรวจนับ

สินคา้  หากกิจการไม่อนุญาตให้ผูส้อบบญัชีส่งหนังสือยืนยนัยอดซ่ึงลูกหน้ีเป็นจ านวนเงินมาก หรือ 

ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ีและกิจการยงัหาสาเหตุไม่พบหรือไม่สนใจ (เพิกเฉย) หรือ การสังเกตการณ์ตรวจนบั

สินคา้ กิจการไม่อนุญาตใหผู้ส้อบชีเขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ 
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3.11 งบการเงิน  (Financial Statement)  

งบการเงิน คือ การบนัทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษทั คือรายงานทางการเงินและบัญชี

ตามแบบแผนเพื่อแสดงสภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆของกิจการหรือบริษทันั้น ๆในแต่ละรอบบญัชี ประกอบ

ไปดว้ยงบยอ่ย อีกหลายประเภท เช่น งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสดและอ่ืน ๆ 

จุดประสงค์ของงบการเงิน 

จุดประสงคห์ลกัคือการให้ผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบถึง คุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารใน

ร่องของความมีประสิทธิภาพ ให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงานของกิจการ และฐานะการเงินของ

กิจการ เพื่อให้ใชใ้นการศึกษาขอ้มูลการเงินของอดีตน ามาเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและท าการ

วิเคราะห์หาความเป็นไปไดข้องขอ้มูลในอนาคต  

ผูใ้ช้งบการเงิน คือ บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์ บุคคลภายใน คือ กลุ่มของผูบ้ริหาร 

พนักงานและคณะกรรมการ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบัองค์กร บุคคลภายนอก คือ กลุ่มของผูท่ี้จะมา

ลงทุน เจา้หน้ี  

ส่วนประกอบของงบการเงิน 

1.งบแสดงฐานะการเงิน ในอดีตมีช่ือเรียกว่า งบดุล ต่อมามีการเปล่ียนช่ือใหม่ โดยช่ือใหม่มี

การให้ความหมายท่ีกวา้งกว่าค าในอดีต งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบการเงินท่ีแสดงส่วนของ ฐานะ

การเงินของกิจการหรือบริษัท ณ รอบบัญชีงบการเงิน โดยบ่งบอกถึงความเก่ียวข้องในด้านของ 

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่านั้น 

งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล คืองบท่ีจะแสดงขอ้มูลฐานะทางการเงินของกิจการ ณ 

วนัใดวนัหน่ึงของรอบบัญชี โดยจะแสดง สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ของงบแสดงฐานะทางการเงิน  
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สมการบัญชี 

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ+(รายได-้ค่าใชจ่้าย) 

สินทรัพย ์+  ค่าใชจ่้าย = หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ+รายได ้

ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน 

ในการจดังบแสดงฐานะการเงินนั้นพื้นฐานคือการแยกหมวดทางบัญชีอนัได้แก่ สินทรัพย์ 

หน้ีสิน ส่วนของเจา้(ส่วนของทุน) 

-สินทรัพย์ คือ ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน อนัมีมูลค่า ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเป็นเจา้ของหรือมี

สิทธิการครอบครอง โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  

-สินทรัพยมี์ตวัตน หมายถึงสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได้เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร วสัดุ

ส านกังาน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 

-สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่มีสิทธ์ิในตวัทรัพย ์ทั้ง

สังหาริมทรัพยแ์ละ อสังหาริมทรัพย ์เช่น ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม สัญญาเช่าทรัพย ์ค่าสัมปทาน ค่า

ความนิยม 

-สินทรัพยห์มุนเวียน คือ สินทรัพยท่ี์แปลงเป็นเงินสดไดท้นัที มีสภาพคล่อง

สูง เป็นสินทรัพยท่ี์จะตอ้งใชห้รือถือครองนอ้ยกว่า 1 ปี เช่น ตัว๋เงินรับ เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 

-สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน คือสินทรัพยถ์าวร ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็ว มี

สภาพคล่องต ่ากว่าหมุนเวียน ถือครองหรือใชป้ระโยชน์มากกว่า 1 ปี เช่น ท่ีดินอาคาร

และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาว เป็นตน้ 

-หนี้สิน หมายถึง จ านวนเงินท่ีเป็นหน้ีบุคคลอ่ืนหรือพนัธะผูกพนัอนัเกิดจากรายการคา้ การ

กูย้มืหรือจากการอ่ืน แบ่งเป็น 2 ประเภท  
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-หน้ีสินหมุนเวียน คือ หน้ีสินท่ีสามารถจ่ายคืนไดใ้นระยะสั้น เป็นภาระผูกพนั
ของกิจการท่ีกิจการตอ้งช าระ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  เงินกู้

ธนาคารระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย เป็นตน้ 

-หน้ีสินไม่หมุนเวียน คือหน้ีสินท่ีเป็นระยะยาว จ่ายคืนไดใ้นเวลานานกวา่ 1 ปีหรือเกิน

กวา่รอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ  เช่น เงินกูร้ะยะยาว เงินจ านอง หุน้กู ้เป็นตน้  

-ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของทุน หมายถึง ส่วนไดเ้สียท่ีคงเหลือภายในกิจการท่ีหักจากหน้ี

ส้ินออกทั้งส้ินแล้ว โดยกรรมสิทธ์ิท่ีเจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์นั้ นเรียกว่า สินทรัพย์สุทธิ หรือ

สินทรัพยท่ี์เป็นส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยเงินลงทุน เงินถอนทุนและผลก าไรขาดทุน 

2.งบก าไรขาดทุน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบการเงินท่ีแสดงถึงผลการท าก าไรหรือ

ผลความเสียหายในรูปของผลขาดทุนในกิจการหรือบริษทั ณ รอบบญัชีนั้น ซ่ึงจะแสดงดา้นของ รายได้

และค่าใชจ่้าย  

สมการบัญชี 

รายได-้ค่าใชจ่้าย = ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  

3.งบกระแสเงินสด คือ งบท่ีแสดงถึงท่ีมาของการรับและจ่ายเงินในกิจการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

3 ดา้นคือ กิจกรรมดา้นการด าเนินงาน กิจกรรมดา้นการลงทุนและกิจกรรมดา้นการจดัหาเงิน 

4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ คืองบท่ีเป็นส่วนของเจา้ของท่ีแสดงการเปล่ียนแปลใน

รอบบญัชี 

5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน และ 

เกณฑมี์การจดัท างบการเงินในหมายเหตุประกอบงบ  

 

 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 บริษทั วินออน ออดิท จ ำกดั ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ 436 ถนนพระรำมท่ี 2 ซอย 60 แยก 7 แขวงแสมด ำ 

เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 

โทรศพัท ์0-2415-4429  

วนัและเวลำท ำกำร วนัจนัทร์-วนัศุกร์/ 08.00 น. -17.00 น. 

 

ภาพ 3-1 หนำ้ บริษทั วินออน ออดิด จ ำกดั 
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ภาพ 3-2 แผนท่ีตั้งของบริษทั วินออน ออดิท จ ำกดั 

 

3.2 ประวัติองค์กร 

บริษทั วินออน ออดิท จ ำกดั ไดก่้อตั้งเม่ือปี 2550 โดย นำยบวรสิทธ์ิ ศรศิลป์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำต เลขทะเบียนท่ี 6131 เป็นบริษทัรับท ำบญัชีและตรวจสอบบญัชีทัว่รำชอำณำจกัร ทั้งบริษทั ห้ำง

ร้ำน หำ้งหุน้ส่วน ตลอดจนสมำคมและมูลนิธิจดทะเบียนตำมกฎหมำยประเทศไทย  

3.3 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั วินออน ออดิท จ ำกดั เป็นบริษทัรับท ำบญัชีและตรวจสอบบญัชี รวมถึงกำรใหค้  ำปรึกษำ

ด้ำนภำษีอำกร จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ห้ำงหุ้นส่วน ร้ำนค้ำและรับจดทะเบียนเลิกกิจกำร โดยให้

ควำมส ำคญักับกำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้เป็นหลกั งำนท่ีออกมำตอ้งมีคุณภำพสูงสุด ถูกตอ้งตำม



21 
 

 

มำตรฐำนวิชำชีพท่ีก ำหนด และตอ้งบรรลุผลควำมประสงค์ของลูกคำ้ เคำรพสิทธิของผูเ้ป็นเจ้ำของ

ขอ้มูล ไม่เปิดเผยขอมูลอนัไม่สมควรโดยปรำศจำกอ ำนำจและหน้ำท่ีท่ีเหมำะสม เวน้แต่เม่ือกฎหมำย

ก ำหนด อีกทั้งยงัมีทีมงำนท่ีมีควำมเชียวชำญในดำ้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีมำตรฐำน 

3.4 การให้บริการหลกั 

 3.4.1 บริกำรดำ้นกำรบญัชี 

 ระบบบญัชีท่ีมีประสิทธิภำพ ทนัสมยั ถือเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรและ

ควำมส ำเร็จของกิจกำร เน่ืองจำกวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินกิจกำรในแต่ล่ะประเภทของธุรกิจมีควำม

แตกต่ำงกัน ส่งผลให้กำรสรรหำและกำรว่ำจ้ำงนักบัญชีท่ีมีทั้ งประสบกำรณ์ ควำมรู้ รวมถึง

ควำมสำมำรถ และมีควำมเขำ้ใจในโครงสร้ำง ลกัษณะเฉพำะของธุรกิจมีค่ำใชจ่้ำยค่อนขำ้งสูงไม่เหมำะ

กบังบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดัของธุรกิจส่วนใหญ่ ดงันั้นกำรตดัสินใจ ว่ำจำ้ง Outsource บุคลำกรท่ีมี

ควำมช ำนำญจำกภำยนอกจึงเป็นตวัเลือกท่ีส ำคญัส ำหรับธุรกิจจ ำนวนมำกในปัจจุบัน ดว้ยประสบกำรณ์

กำรท ำงำนด้ำนน้ีมำมำกกว่ำ 10 ปี และทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญในธุรกิจเฉพำะดำ้น

หลำยหลำกประเภท จึงมีกำรใหบ้ริกำรดำ้นบญัชี ดงัน้ี 

 บริกำรจดัท ำบญัชี บริกำรจดัท ำบญัชีส ำหรับธุรกิจขนำดเลก็ ขนำดกลำงครบวงจรตั้งแต่กำรวำง

ผงับญัชี กำรบนัทึกรำยวนั กำรผ่ำนรำยกำร ค ำนวณค่ำเส่ือม กำรค ำนวณภำษีและปิดภำษี จดัท ำงบ

กำรเงินประจ ำงวดและส่งมอบผูส้อบอิสระเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบก่อน น ำส่งแก่กรมสรรพำกรและ

กระทรวงพำณิชย ์

 บริกำรตรวจสอบบญัชี บริกำรตรวจสอบบญัชีส ำหรับธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง โดยมี

ผูส้อบบญัชีและทีมงำนตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระให้แก่ธุรกิจท่ีจดัท ำบญัชีและงบกำรเงินโดยฝ่ำย

บญัชีภำยในองคก์ร 

 บริกำรท่ีปรึกษำวำงระบบบัญชี บริกำรให้ค  ำปรึกษำเพื่อสร้ำงระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภำพ 

ถูกตอ้งและทนัต่อเหตุกำรณ์ เพื่อประโยชน์ส ำหรับกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรตั้งแต่กำรวำงผงับญัชี กำร

วำงรูปแบบเอกสำรกำรจดัเก็บเอกสำร แนวทำงกำรบนัทึกบญัชี กำรประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์และระบบ

สำรสนเทศ กำรเช่ือมต่อขอ้มูลทำงบญัชีและกำรวำงรูปแบบรำยงำนทำงกำรเงิน 
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 3.4.2 บริกำรดำ้นกำรปรึกษำภำษีอำกร 

 งำนในด้ำนภำษีอำกร ถือเป็นงำนท่ีมีควำมส ำคัญค่อนข้ำงสูงและจ ำเป็นส ำหรับธุรกิจทุก

ประเภท ดงันั้นในภำษีอำกรและเงินสมทบกองทุนตำมกฎหมำยท่ีธุรกิจตอ้งมีส่วนรับผิดชอบมีอยู่มำก 

อีกทั้งตอ้งมีกำรน ำส่งภำษีและเงินสมทบดงักล่ำวและตอ้งมีกำรจดัท ำในทุกเดือน ซ่ึงตอ้งแสดงขอ้มูล

เก่ียวกบัภำษีอำกรอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้นเพื่อป้องกนัปัญหำท่ีจะเกิดขึ้นในภำยหลงั ทำงบริษทัจึงมี

ควำมยินดีในกำรให้บริกำรดำ้นภำษีอำกรและเงินสมทบกองทุนต่ำง ๆเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ลูกคำ้ ดงัน้ี 

 บริกำรน ำส่งภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจกำรท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลมีหนำ้ท่ีเสียภำษีเงินไดป้ระจ ำปี

และกลำงปี (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51) พร้องน ำส่งภำษีเงินได้ภำย 150 วนั นับจำกส้ินรอบบัญชี 

(ประจ ำปี) และภำยใน 2 เดือนนบัจำกวนัสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำ 6 เดือน (กลำงปี) 

 บริกำรน ำส่งภำษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53) กิจกำรทีอยู่ในบงัคบัตอ้ง

หกั ภำษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ำยยพึงประเมินตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นประมวลรัษฎำกร และตอ้งน ำส่งภำษี 

หกั ณ ท่ีจ่ำย ประจ ำเดือนภำยในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

 บริกำรน ำส่งภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะ (ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40) กิจกำรท่ีจดทะเบียนภำษี

มูลค่ำและธุรกิจเฉพำะมีหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำ รำยงำนภำษีซ้ือและภำษีขำย และน ำส่งภำยในวนัท่ี 15 ของ

เดือนถดัไป 

 บริกำรน ำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กิจกำรท่ีอยู่ในบงัตับ

ตอ้งขขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและ กองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน มี

หน้ำท่ีในกำรกรอกแบบแสดงรำยกำรเพื่อน ำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นรำยเดือน น ำส่ง

ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป และน ำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรำยปี 

 บริกำรน ำส่งภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ กองมรดก ห้ำงหุ้นส่วน และคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

(ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 93 และ ภ.ง.ด. 94) พร้อมน ำส่งภำษีเงินได ้ภำยในเดือน มีนำคม

ของทุกปี (ส ำหรับภำษีเงินไดป้ระจ ำปี) และภำยในเดือน กนัยำยนของทุกปี (ส ำหรับภำษีเงินไดก้ลำงปี) 
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บริกำรท่ีปรึกษำกำรวำงแผนภำษีอำกร ถือเป็นส่ิงเป็นส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับควำมเข้ำใจใน

หลกัเกณฑก์ำรค ำนวณภำษีอำกร รวมถึงสิทธ์ิพิเศษทำงภำษีท่ีกิจกำรไดรั้บ ในปัจจุบนักำรวำงแผนภำษี

อำกรท่ีถูกตอ้งและเกมำะสมกบัประเภทของธุรกิจจะช่วยให้กิจกำรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีอำกร

เน่ืองมำจำกขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีควำมจ ำเป็นของกิจกำร 

3.4.3 บริกำรงำนจดทะเบียน 

วงจรกำรด ำเนินงำนของกิจกำรของทุกประเภทธุรกิจมีควำมเก่ียวขอ้งกบังำนจดทะเบียนอยู่

เสมอ โดยเร่ิมตั้งแต่ กำรจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล กำรจดทะเบียนกำรคำ้ กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

และภำษีธุรกิจเฉพำะ กำรขึ้นทะเบียนลูกจำ้งหรือนำยจำ้ง กำรจดทะเบียนเพิ่มลดทุนหรือเปล่ียนแปลงผู ้

ถือหุ้น กำรแจ้งเลิกนิติบุคคล และอ่ืน ๆ โดยมีทีมงำนของบริษทัท่ีมีควำมพร้อมท่ีจะให้บริกำรจด

ทะเบียนท่ีทนัใจรวดเร็วเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ดงัน้ี 

บริกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร บริกำรจดทะเบียน

เคร่ืองหมำยและกำรคำ้สิทธิบตัร รวมถึงบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตรวจสอบควำมเหมือนคลำ้ยของ 

เคร่ืองหมำย  ยืน่ค ำขอโตแ้ยง้กำรจดทะเบียน 

บริกำรจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล  บริษทัให้บริกำรจดทะเบียนจดัตั้งนิติคลทุกประเภท อำทิ 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั บริษทัจ ำกดั กิจกำรร่วมคำ้ นิติบุคคลอำคำรชุด เป็นตน้ รวมถึง

ให้บริกำรอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือรับรองนิติบุคคลเพิ่มทุนและลด

ทุน เป็นตน้ 

บริกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำ เพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะ บริษัทให้บริกำร จดทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะส ำหรับกิจกำรท่ีอยู่ในขอ้บงัคบัตอ้งจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลรัษฎำกร เช่น กำรแจง้ยื่นแบบแสดงรำยกำร

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรวมหรือแยกเป็น รำยสถำนประกอบกำร เป็นตน้ 

บริกำรขึ้นทะเบียนลูกจำ้งและนำยจำ้ง บริษทัให้บริกำร ขึ้นทะเบียนลูกจำ้งและนำยจำ้งส ำหรับ 

ธุรกิจท่ีอยู่ ในข้อบังคับต้องขึ้ นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเ งินทดแทนตำม

พระรำชบญัญติั ประกนัสังคมและพระรำชบญัญติัเงินทดแทน  
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บริกำรจดทะเบียนแจ้งเลิกนิติบุคคล บริษทัให้บริกำรจดทะเบียนแจ้งเลิกนิติบุคคลแจ้งเลิก

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะ  

3.5 รูปแบบและการบริหารงานขององค์กร 

แผนผังองค์กร 

บริษัท วินออน ออดิท จ ากดั 

ภาพ 3-3 แผนผงัองคก์ร 

 
ผูอ้  ำนวยกำร    :  นำยบวรสิทธ์ิ  ศรศิลปะ 
พนกังำนบญัชี    :  นำงสำวจิรภำ เพง็เวลุน 
พนกังำนบญัชี   :  นำงสำวนริศรำ กิตติชยำรักษ ์

พนกังำนบญัชี   :  นำยติณณภพ บุญสนอง 

 
3.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ต ำแหน่งงำนท่ีนกัศึกษำรับผิดชอบ : ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี (ฝึกหดั) 
 ลกัษณะงำนท่ีนกัศึกษำรับผิดชอบ   
  - ปฏิบติังำนกำรตรวจสอบในบริษทัของลูกคำ้โดยท ำตำมขั้นตอนและจดัท ำกระดำษ
ท ำกำรผูส้อบบญัชี จดัท ำงบกำรเงินต่ำง ๆ 
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  - ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับมอบหมำยจำกผูส้อบบัญชีโดยตรวจสอบยอดยกมำกับ
กระดำษท ำกำรงบกำรเงินปีก่อน 
  -  ตรวจสอบ Draft Financial Statement และเปรียบเทียบงบกำรเงินภำษำไทยและ 

ภำษำองักฤษ  

  - จดัท ำกระดำษท ำกำรทดสอบกำรค ำนวณต่ำง ๆเช่น ทดสอบกำรค ำนวณ สินทรัพย ์

เจำ้หน้ีเช่ำช้ือ 

  - วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงและตรวจสอบรำยกำรผิดปกติระหว่ำงงวด 

บญัชีปัจจุบนักบังวด 

  - ทดสอบกำรตรวจนบัสินคำ้เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทัมีกำรตรวจนบัและจดบนัทึก อย่ำง

ถูกตอ้ง โดยมีกำรเลือกรำยกำรท่ีจะทดสอบจำกรำยละเอียดสินคำ้และเปรียบเทียบผลท่ีนบัได ้กบัผลท่ี

ไดจ้ำกำรตรวจนบัในเอกสำรกำรตรวจนบัของบริษทั    

 

3.7 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือพนกังำนบญัชี     :  นำงสำวจิรภำ เพง็เวลุน 
ต ำแหน่ง  : ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 

 

3.8 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

เร่ิมปฏิบติังำน      :  วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 

ส้ินสุดกำรปฏิบติังำน     :  วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 

 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

จากการออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ เร่ิมตน้ตั้งแต่ วนัท่ี  15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ บริษทั วินออน ออดิท จ ากดั การปฏิบติังานคณะผูจ้ดัท าจะ

ไดรั้บงานต่าง ๆ ตามท่ีพนกังานท่ีปรึกษามอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัและมีการใหค้  าแนะน าและอธิบาย

กระบวนการวิธีการในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

ไดมี้การน ากระบวนความรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานสหกิจศึกษา ท า

ใหค้ณะผูจ้ดัท าสามารถเขา้ใจในพื้นฐานของงานการตรวจสอบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี การปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาของคณะผูจ้ดัท าถือไดว้า่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเป็นอยา่งมากและเกิดประโยชน์ สามารน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง คณะผูจ้ดัท าไปฝึกปฏิบติัติงานในส่วนงานของ การตรวจสอบบญัชี (Auditing)  เช่น 

การตรวจสอบหมวดต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจสอบเงินสดและรายการเทียบเทียบกบัเงินสด การ

ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหน้ีการคา้ การตรวจสอบสินทรัพยโ์ดยวิธีการทดสอบการ

ค านวณ การตรวจสอบเจา้หน้ีต่าง ๆ การตรวจรายไดค้่าใชจ่้าย และอ่ืน ๆ เป็นตน้ ซ่ึงการปฏิบติังานคร้ัง

น้ีท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและไดป้ระสบการณ์อยา่งมากเก่ียวกบัการการด าเนินงาน

ในสายงานของการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงในการปฏิบติัสหกิจศึกษาท าใหค้ณะผูจ้ดัท าเกิดความสนใจใน

รายละเอียดของการตรวจสอบหน้ีสินและการตรวจสอบส่วนของผูถื้อหุน้เป็นอยา่ง ซ่ึงจะอธิบาย

รายละเอียดการตรวจสอบต่าง ๆ และกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งละเอียด 

4.1 งานท่ีได้รับมอบหมาย  

จากการปฏิบติัสหกิจศึกษามาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติัด าเนินงาน เช่น งานดา้นการตรวจสอบบญัชีต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจสอบบญัชีหน่วยงานเอกชน

ท่ีประกอบธุรกิจ ต่าง ๆไม่วา่จะเป็น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกส์ ธุรกิจซ้ือมาขายไป 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย ธุรกิจท าฟาร์มปศุสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธรุกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ย ซ่ึงในแต่ละกิจการมีขอ้มูลทางการบญัชีท่ีมีความซบัซอ้นต่างกนั และเหตุการณ์ทางการบญัชี

แตกต่างกนัดว้ย งานการตรวจสอบต่าง ๆ ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายนั้นมีรายละเอียดต่าง ๆ แล
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ขั้นตอนซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตกระบวนการตรวจสอบท่ี บริษทั ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ คือ การยดึหลกัการ

ทางการตรวจสอบบญัชี คือ  การตรวจสอบความถูกตอ้ง การตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้น 

ความมีอยูจ่ริง การวดัมูลค่า ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ ด าเนินงานการตรวจสอบบญัชี โดยในช่วง

ระยะเวลาการปฏิบติังานนั้น คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหต้รวจสอบสินทรัพย ์หน้ีสินและทุน พร้อม

ท างบการเงินต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหค้ณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลือกน าเร่ืองดงักล่าวมาจดัท าเป็นรายงานสหกิจ

ศึกษาเล่มน้ี ซ่ึงในรายงานสหกิจเล่มน้ี คณะผูจ้ดัท าไดน้ าวิธีการ หลกัการตรวจสอบบญัชี และเทคนิคท่ี

ใช ้มาอธิบายไวด้งัน้ี 

4.2 ขั้นการตรวจสอบหมวดบัญชีต่าง ๆ 

การปฏิบติังานการตรวจสอบมีขั้นตอนการปฏิบติังานตามแผนภูมิภาพดงัต่อไปน้ี 

ภาพ 4-1 แผนภูมิการตรวจสอบ 

ของบทดลองลกูคา้ ตรวจสอบยอดในงบทดลอง วางแผนการตรวจสอบ

แนวการตรวจสอบบญัชี
ตรวจสอบความครบถว้น
ของเอกสารประกอบการ

ตรวจสอบ
ตรวจสอบเนือ้หาสาระ

เสรจ็สิน้การตรวจสอบ ดราฟงบการเงิน ท าหมายเหตปุระกอบงบ

ออกงบใหล้กูคา้
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การแบ่งหมวดบญัชีจะแบ่งออกเป็น 5 หมวดหลกั ๆ คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ รายได ้

และ ค่าใชจ่้าย  

การตรวจสอบบญัชีในหมวดต่าง ๆคือการตรวจสอบตามวตัถุประสงคข์องผูส้อบบญัชี เช่น 

ความถูกตอ้ง ความครบถว้น การแสดงมูลค่าและการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหแ้น่ใจวา่งบการเงินต่าง ๆท่ีมี

ขอ้มูลรายการท่ีกิจการบนัทึกไวน้ั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหผู้ท่ี้ใชง้บการเงิน ไม่วา่จะเป็นบุคคล

ภายในและบุคคลภายนอกสามารถเช่ือไดว้า่มีความถูกตอ้ง 

หลกัการตรวจสอบหมวดต่าง ๆจะมีความคลา้ยคลึงกนั ขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการ

ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบความครบถว้นของรายการเดินบญัชีเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบความ

มีอยูจ่ริงของสินคา้คงเหลือหรือเงินสด การตรวจสอบสิทธิและภาระผกูพนัของเงินกูย้ืม เป็นตน้ ดงันั้น

การตรวจสอบในแต่ละหมวดแต่ละรหสั จึงมีลกัษณะคลา้ยกนั เพียงแต่จะมีจุดประสงคก์ารตรวจสอบท่ี

ต่างกนัออกไป การตรวจสอบท่ีง่ายท่ีสุดคือการน างบทดลองเป็นตวัตั้ง เพื่อใชใ้นการควบคุมรหสัท าการ

แลว้ท าการตรวจสอบตามรหัส การตรวจสอบตอ้งตรวจทุกรหสัท าการเพื่อวตัถุประสงคข์องความ

ครบถว้น  ก่อนการตรวจสอบทุกคร้ังตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารก่อน หรือเรียกวา่การตรวจความ

สมบูรณ์ เป็นการตรวจดูเอกสารไม่วา่จะเป็นรหสัเอกสารวา่มีการเรียงกนัไหม และการบนัทึกบญัชีใน

เอกสารถูกตอ้ง  

ภาพ 4-2 งบทดลองลูกคา้ ท่ีแสดงการตรวจสอบโดยการต๊ิกมาร์คแลว้ 
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4.3 การตรวจสอบหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพยห์มุนเวียน คือ สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง เป็นทรัพยากรท่ีกิจการครอบครองอยู่ เช่น 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมถึงลูกหน้ีการคา้และอ่ืน ๆ 

4.3.1 การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 วิธีการตรวจสอบ 

1.การเปรียบเทียบความแตกต่างของยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ ปีปัจจุบนักบัปีก่อน ถา้

หากมียอดแตกต่างเป็นจ านวนมากความมีการสอบถามถึงความแตกต่างจากลูกคา้ แต่การเปรียบน้ี

จ าเป็นตอ้งมีการดูอีกรหสัควบคู่ไปดว้ย  (ACC) ดว้ย เช่น เงินฝากธนาคารดูคู่กบัรายได ้ถา้กิจการมี

รายไดม้ากเงินฝากก็อาจจะมากขึ้นตอ้งมีความสมเหตุสมผลกนั 

 2.การจดัท ากระดาษท าการตรวจนบัเงินสดคงเหลือ เพื่อตรวจสอบวา่เงินท่ีเหลืออยูมี่อยูจ่ริง 

ควรท าการตรวจนบัก่อนวนัส้ินงวด และตอ้งมีระบบควบคุมภายในท่ีดี เช่น บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

สามารถเขา้ถึงเงินสดได ้เป็นตน้ 

3.จดัท าการส่งหนงัสือขอค ายืนยนัยอดเงินฝากธนาคาร  

ภาพ 4-3 หนงัสือขอค ายนืยนัยอดเงินฝากธนาคาร 
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วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ริงและความเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ รวมถึง

การบนัทึกรายการเงินสดรับและเงินสดจ่าย ดูความครบถว้นของรายการ รวมถึงการแสดงยอด ณ วนั

ส้ินรอบบญัชี 

4.3.2 การตรวจสอบเงินสดย่อย 

 เงินสดยอ่ย คือ เงินสดภายในกิจการท่ีสามารถน ามาใชจ่้าย เลก็ ๆ นอ้ย ๆซ่ึงมีการก าหนดวงเงิน

ขึ้นมาและมีผูท่ี้ก ากบัดูแลเงินสดนั้นเรียกวา่ผูรั้กษาเงินสดย่อย เงินสดยอ่ยจะน ามาใชจ่้าย เช่น จ่ายค่า

เดินทาง ค่าน ้ามนั 

วิธีการตรวจสอบ 

1.ดูรายละเอียดการใชจ่้ายเงินสดยอ่ยในสมุดแยกประเภท อาจท าการเลือกรายการดูเอกสารถา้มี

ยอดท่ีมีสาระส าคญั 

2.ณ ส้ินรอบบญัชี  เงินสดยอ่ยตอ้งท าการตรวจนบัและมียอดคงเหลือเท่ากบังบทดลอง 

ภาพ 4-4 สมุดแยกประเภท รหสั เงินสดยอ่ย 
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ภาพ 4-5 เอกสารการตรวจนบั เงินสดยอ่ยคงเหลือ 

วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ริงและความเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

4.3.3. การตรวจสอบลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน ๆ 

ลูกหน้ี คือ การท่ีมีลูกคา้มาขอซ้ือสินคา้หรือขอรับบริการจากกิจการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่า

สินคา้และบริการในการบนัทึกบญัชีจะมีการบนัทึก เดบิตวา่ ลูกหน้ี  

วิธีการตรวจสอบ 

 1.จดัท าการส่งค าขอยนืยนัยอดลูกหน้ี  

 2.ตรวจสอบลูกหน้ีคงคา้งกบัใบแจง้หน้ีกรณีมีการจ่ายช าระ ถา้ไม่ท าวิธีท่ี 1 

 3.ถา้การท าใหข้อ้ 1 และ 2 ไม่สามารถจดัท าได ้ตอ้งท าการตรวจสอบภายหลงัวนัท่ีงบการเงิน 

การส่งค ายืนยังยอด 

เป็นการส่งค ายืน่ยนัยอดกบัธนาคารหรือบริษทัท่ีกิจการเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีในบริษทันั้น การ

ส่งค ายืน่ยนัยอดนั้น มีลกัษณะคลา้ยๆกนั รูปแบบฟอร์มการตอบกลบัของธนาคารจะแตกต่างจากการส่ง

แบบลูกหน้ีหรือเจา้หน้ี วตัถุประสงคข์องการส่งเพื่อใชใ้นการตรวจสอบวา่มีการเป็นภาระผกูพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนัจริง ลกัษณะการส่งการยืน่ยงัยอดนั้นมีหลายลกัษณะ ไม่วา่เป็นการส่งแบบระบุยอด การส่งแบบ

ใหร้ะบุยอดเอง หรือการส่งแบบไม่ตอ้งการให้ตอบกลบั ซ่ึงในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนั แต่วิธีท่ี

จะท าใหมี้ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดคือวิธีการส่งค ายืน่ยนัยอดแบบระบุยอด 
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ในส่วนประกอบท่ีส าคญัของรายละเอียดการส่งค ายืน่ยนัยอดคือ  

1.หวักระดาษ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เอกสารฉบบัน้ีคืออะไร  

2.เลขท่ีของเอกสาร และวนัท่ีส่ง ในส่วนน้ีควรมีการจดัเรียงตามรหสั เช่น A/P 001-01 A/P บ่ง

บอกวา่เป็นการส่งถึงเจา้หน้ี 001 อาจหมายถึงรหสับริษทัในกรณีท่ีกิจการมีการท าการส่งค ายืน่ยนัยอด

หลายบริษทั -01 อาจหมายถึง เป็นการส่งในฉบบัท่ี 1 ของบริษทัน้ี การใส่เลขท่ีเอกสารควรเรียงตามการ

ควบคุมภายในของกิจการเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสน  

3.เรียน : ควรระบุถึงใครก็ตามท่ีตอ้งการส่ง เช่น เรียน คุณเอ ,  เรียน บริษทัเอบี จ ากดั  

4.เน้ือหา ควรมีการระบุใหช้ดัเจนวา่เอกสารฉบบัน้ีท าเพื่ออะไร ท าไมตอ้งท า  

5.ควรระบุเป้าหมายการส่งใหช้ดัเจนและอาจระบุยอด เช่น สถานะเป็นเจา้หน้ี มียอด 5,000,000 

บาท 

6.ลายประทบัตราของบริษทัท่ีกิจการส่งไป ในกรณีท่ีมี เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานอีกอยา่งหน่ึง 

7.การลงช่ือ ท่ีอยู ่ของผูส้อบบญัชี วา่อยูไ่หน เบอร์โทรอะไร 

8.มีช่องใหท้ าการต๊ิกเลือก เช่น ถูกตอ้ง หรือ ไม่ถูกตอ้ง 9.สุดทา้ยตอ้งมีการเซ็นช่ือรับรองเสมอ 

โดยช่ือผูเ้ซ็นจะเป็นช่ือของบริษทัท่ีกิจการท าการส่งค ายืน่ยนัยอดไป 
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ภาพ 4-6 รูปแบบฟอร์มการส่งการยืน่ยงัยอดแบบกรณีการระบุตวัชดัเจน 

วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ริงหรือเกิดขึ้น เพื่อใหท้ราบวา่มีรายการขายหรือ

การใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้นจริง กรรมสิทธ์ิและภาระผกูพนั 

การตรวจสอบภายหลงั ( Subsequent events ) 

เม่ือมีลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีเกิดขึ้นส่ิงท่ีตอ้งเกิดขึ้นตามมาคือการช าระเงิน การตรวจสอบภายหลงัก็

คือการตรวจสอบสอบการช าระเงินในภายหลงั เช่น ณ ปัจจุบนัเป็นปี 2561 แต่ก าลงัตรวจงบของปี 2558 

การตรวจสอบภายหลงัตอ้งตรวจสอบตั้งแต่ 2559 ไปจนถึงปี 2561 เพื่อใหรู้้วา่มีการช าระเกิดขึ้นแลว้  
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ภาพ 4-7 อธิบายการการตรวจสอบในภายหลงั 

วิธีการตรวจสอบ 

1.ขอรายละเอียดลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีแบบสรุป จะมีการบอกลูกหน้ีรายตวัไว ้

2.เลือกรายการลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีรายตวั โดยจะมีหลกัเกณ์คือ การเลือกมูลค่า ลูกหน้ีหรือเจา้หน้ี

ทั้งหมดใหม้ากกวา่ % พื้นฐานท่ีทางกิจการยอมรับได ้เช่นมาก 50 %   

3.เม่ือเลือกลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีรายตวัแลว้ตอ้งน าเอกสารการรับช าระตั้งแต่หลงัจากปีท่ีท าการ

ตรวจสอบ เพื่อดูว่ามีการจ่ายช าระแลว้หรือไม่ โดยในเอกสารการช าระจะบอกถึง เอกสารต่าง ๆ เช่น มี

การออกใบแจง้หน้ีแลว้ หรือมีการบอกเอกสารการรับเงิน การตรวจสอบคือเขา้ไปดูว่ามีการช าระแลว้ 

ในการตรวจสอบการดูเอกสารประกอบสามารถดูไดค้ือ Statement หรือ เอกสารการจ่ายช าระ ไม่ว่าจะ

เป็น การจ่ายดว้ยเงินฝากธนาคาร หรือจ่ายดว้ยเช็ค ในส่วนท่ีจ าเป็นดูคือ ช่ือบริษทัท่ีจ่าย บริษทัท่ีไดรั้บ 

ลายเซ็นช่ือ รวมถึงการบนัทึกบญัชีดว้ย  

4.เม่ือมีการรับรู้วา่มีการจ่ายจริงเกิดขึ้น ตอ้งท าการจดบนัทึกไวด้ว้ย เช่นมีการจ่ายดว้ยเช็คตอ้งมี

การจดบนัทึกเลขท่ีเช็ค และวนัท่ีผา่นเช็ค  

ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 

ท างบปีนี ้ ปีปัจจบุนั 

เหตกุารณภ์ายหลงัวนัท่ีงบการเงนิ 
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 การตรวจสอบท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุดตอ้งดูเอกสารการจ่ายช าระ ควบคู่กบั  Statement เพราะ

บริษทัจะจ่ายช าระผ่านทางธนาคารเสมอไม่ว่าจะเป็นเช็ค หรือ โอนเงิน ดังนั้นใน Statement จะตอ้ง

น ามากระทบกบัจ านวนเงินท่ีจ่ายออกไป 

วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ริงหรือเกิดขึ้น กรรมสิทธ์ิและภาระผกูพนั เพื่อดู

วา่รายการท่ีมีอยูน่ั้นมีอยูจ่ริงไม่ใช่วา่กิจการจดัท าขึ้นมาเอง 

 

4.3.4. การตรวจสอบสินค้า 

สินคา้เป็นส่วนสินทรัพยข์องกิจการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อขายเท่านั้น ซ่ึงกิจการอาจะใช้ช่ือว่า

สินคา้ส าเร็จรูป หรือสินคา้คงเหลือ  

การตรวจสอบสินค้า 

1.การท่ีเขา้ไปตรวจนบัสต๊อกสินคา้ โดยจะตอ้งขอรายละเอียดสินคา้แบบแจกแจง ซ่ึงจะมีขอ้มูล

ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นชนิดสินคา้ จ านวนสินคา้ ราคา ปริมาณ โดยผูส้อบจะน ารายละเอียดสินคา้แบบแจก

แจงมาท าการสุ่มตรวจนบั โดยขอ้มูลของายละเอียดจะตอ้งตรงกบัสินคา้ท่ีท าการสุ่ม โดยการนบัสินคา้

ควรนบัก่อนวนัท่ีส้ินงวด  

2.เม่ือท าการตรวจนับแลว้ในวนัส้ินงวดจะตอ้งท าการ Agree Continuity โดยจะตอ้งขอ Stock 

Movement และท าการชนยอดระหว่างวนัตรวจนับกบั ณ วนัส้ินงวดกบั Stock Movement ดูว่าสินคา้มี

การเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถา้เพิ่มขึ้นจะตอ้งดูเอกสารการซ้ือเพิ่มสินคา้หรือเอกสารการส่งคืน แต่ถา้สินคา้

ลดลงตอ้งดู เอกสารการขาย ดูใบแจง้หน้ีท่ีออกและการจ่ายช าระเงิน 
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3.เม่ือท าการ Agree Continuity แลว้ตอ้งท า Modify unit cost คือการทดสอบการค านวณ โดย

จะตอ้งขอ Stock แบบสรุป หลงัจากนั้นท าการเลือกรายการแลว้ดูรายการว่าตรงกบั Stock Movement 

หรือไม่ หลงัจากนั้นตอ้งทดสอบการค านวณ เช่น ทดสอบการค านวณในตาราง FIFO ดูเฉพาะส่วนซ้ือ

เพิ่มน าไปกระทบกบั Stock Movement  

ภาพ 4-8 ลกัษณะการกระทบยอดสินคา้ ณ วนัตรวจนบักบั ณ วนัส้ินงวดตามรายงาน 

วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคือเพื่อใหท้ราบมูลค่าและความมีอยูจ่ริง   

4.4 การตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

4.4.1 การตรวจสอบภาษีซ้ือรอน าส่ง  

ภาษีซ้ือและลูกหน้ีกรมสรรพากร ถือเป็นสินทรัพย ์และ ภาษีขายและเจา้หน้ีกรมสรรพกร ถือ

เป็นหน้ีส้ินแต่การตรวจสอบมีลกัษณะคลา้ยๆกนั 
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ภาษีขาย คือ ภาษีจากการท่ีไดเ้รียกเก็บจากผูช้  าระซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยกิจการจะตอ้งท าการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือ คือ ภาษีจากการถูกเรียกเก็บเม่ือกิจการท าการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ

จากผูป้ระกอบการอ่ืน ๆท่ีมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การโอนปิดภาษีซ้ือและภาษีขายเป็น เจา้หน้ีกรมสรรพากร คือ การท่ีภาษีขายมีมูลค่ามากกว่า

ภาษีซ้ือ จึงจ าเป็นตอ้งโอนปิดเป็นเจา้หน้ีกรมสรรพกร และกิจการจะตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การโอนปิดภาษีซ้ือและภาษีขายเป็น ลูกหน้ีกรมสรรพากร คือ การท่ีภาษีขายมีมูลค่าน้อยกว่า

ภาษีซ้ือ จึงจ าเป็นต้องโอนปิดเป็น ลูกหน้ีกรมสรรพากร และกิจการสามารถขอคืนได้ แต่กิจการ

ส่วนมากจะไม่ท าการขอคืนแต่จะขอทดยอดไว ้ 

การโอนปิดภาษีจะตอ้งโอนปิดในทุก ๆเดือน และจะเกิดรหัสท าการใหม่คือ ลูกหน้ีหรือเจา้หน้ี

กรมสรรพากรแทน  เม่ือมีการโอนปิดยอดคงเหลือของภาษีซ้ือและภาษีขาย จะเท่ากบั 0 เสมอ ณ ส้ิน

รอบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบ  

1.ดูรายละเอียดสมุดแยกประเภทว่าในแต่ละเดือนว่าภาษีซ้ือหรือภาษีขายมียอดเท่าไหร่ แลว้มี

การโอนปิดเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ี 

2.ตรวจสอบยอดรวมภาษีขายในแต่ละเดือนยอดจะตอ้งตรงกบั (1) 

3.ตรวจสอบยอดรวมภาษีซ้ือในแต่ละเดือนยอดจะตอ้งตรงกบั (2) 

4.ตรวจสอบเจา้หน้ีกรมสรรพกรในแต่ละเดือนยอดจะตอ้งตรงกบั (3) 

5.ตรวจสอบลูกหน้ีกรมสรรพกรในแต่ละเดือนยอดจะตอ้งตรงกบั (4) 

6.ในงบทดลองรหัสลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกรมสรรพกรยอดคงเหลือตอ้งแสดงยอด ณ เดือนส้ิน

รอบบญัชีเท่านั้น ซ่ึงตอ้งชนกบั (3)(4)  

วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคือ ความถูกตอ้งและความควบถว้น ความมีอยูจ่ริงหรือเกิดขึ้น 
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ภาพ 4-9 รูปตวัอยา่งแบบ ภ.พ.30 

 4.4.2 ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ท่ีจ่าย 

 ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ท่ีจ่ายมีลกัษณะคลา้ย ภาษีเงิน หัก ณ ท่ีจ่าย แตกต่างกันคือ เป็นภาษีท่ี

กิจการถูกหกัเม่ือซ้ือสินคา้หรือรับบริการจากลูกคา้ ซ่ึงกิจการสามารถขอคืนภาษีได ้

 การตรวจสอบ 

 1.ดูรายการในสมุดแยกประเภท รหสัของภาษีเงินได ้ถูก หกั ณ ท่ีจ่าย 

 2.ดูเอกสารใบถูกหักยอดรวมกนัจะตอ้งเท่ากบัยอดในงบทดลอง ดงันั้นจึงตอ้งตรวจสอบใบถูก

หกัทุกใบแลว้จึงท าการต๊ิกมาร์คไว ้

 

1 
1 

2 

3 

4 
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ภาพ 4-10 สมุดแยกประเภทภาษีเงินได ้ถูก หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-11 หนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่าย 
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วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคือ ความถูกตอ้งและความควบถว้น ความมีอยูจ่ริงหรือเกิดขึ้น 

4.5 การตรวจสอบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนคือทรัพยากรท่ีกิจการครอบครองอยู่ มีสภาพคล่องต ่า  เช่น ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นตน้ 

4.5.1. การตรวจสอบท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอ่ืน ๆ 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ จดัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน คือสินทรัพยท่ี์ไม่ค่อยมีสภาพคล่อง มีเพื่อ

การใชง้าน โดยจะมีการตดัค่าเสือมราคาไปเร่ือย ๆจนกว่าจะหมดมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ซ่ึงสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนจะประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนัไดแ้ก่ สิทธ์ิ

บตัร โปรแกรมต่าง ๆ วตัถุประสงค์การตรวจสอบคือ กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยน์ั้น การแสดงมูลค่า ละ

การบนัทึกค่าเส่ือมราคาในแต่ละปี  

วิธีการตรวจสอบ 

1.การเปรียบเทียบมูลค่า การเพิ่มขึ้นลงของสินทรัพย ์การเพิ่มขึ้น คือ การท่ีกิจการมีการซ้ือ

สินทรัพย์ การลดลง คือ การท่ีสินทรัพย์มีการตัดค่าเส่ือมจนเหลือตามมูลค่าซาก หรือ มีการขาย

สินทรัพย ์ 

2.การทดสอบการค านวณค่าเส่ือมราคาและค่าเส่ือมสะสมในแต่ละปี  เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี รวมถึงการรับรู้การเพิ่มขึ้น ลดลงของสินทรัพยด์ว้ย 

การจัดท ากระดาษท าการทดสอบการค านวณ 

1.ตอ้งขอทะเบียนสินทรัพย ์ในทะเบียนสินทรัพยจ์ะมีการบอกรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ซ้ือ 

ไม่วา่จะเป็น ราคาท่ีซ้ือ วนัท่ีซ้ือ รวมถึงราคาซากของสินทรัพย ์ 

2.จดัท ากระดาษท าการทดสอบการค านวณ  โดยจะมีส่วนประกอบไปดว้ย 3 อยา่ง คือ  

1.ใบสรุปทั้งหมด  

2.ใบตารางการค านวณค่าเส่ือมราคา  
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3.ในกรณีท่ีมีการขายสินทรัพยต์อ้งมีใบขายสินทรัพยด์ว้ย 

 

ภาพ 4-12 ภาพรายละเอียดทะเบียนสินทรัพย ์

ภาพ 4-13 กระดาษท าการ ตารางการค านวณ 

 

ในการจะท าตารางการค านวณนั้นจะมีการผูกสูตรเพื่อให้ง่ายต่อการค านวณ รายละเอียดต่าง

ของตารางการค านวณมีดงัน้ี 
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1.ประเภทสินทรัพย ์  2. รหสัสินทรัพย ์ 3.รายละเอียดของสินทรัพย ์  

4.วนัท่ีซ้ือสินทรัพย ์  5.อายสิุนทรัพย ์  6.ราคาซ้ือสินทรัพย ์   

7.ค่าซาก    8.ราคาทุน-ค่าซาก  9.วนัท่ีใชค้  านวณ (วนัท่ีซ้ือ)   

10.วนัท่ีส้ินอายสิุนทรัพย ์  11.ค่าเส่ือมราคาสะสมตน้งวด(ยกมา)     

12.ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด  13.ค่าเส่ือมราคาสะสมปลายงวด      

14.มูลค่าสุทธิตน้งวด  15.มูลค่าสุทธิส้ิน 

ภาพ 4-14 กระดาษท าการใบสรุปการค านวณค่าเส่ือมราคาและค่าเส่ือมราคาสะสม 

3.เม่ือจดัท ากระดาษท าการแลว้ควรมีการน ามาเปรียบเทียบกบังบทดลองของลูกคา้ในค่าเส่ือม

ราคา ค่าเส่ือมสะสม และยอดราคาสินทรัพย ์ 

4.จากนั้นตอ้งท าการจดบนัทึกการเปรียบยอดของการค านวณของผูส้อบเองกบัการค านวณของ

ลูกคา้ผลต่างกนัมากนอ้ยขนาดไหน หาท่ีมีของผลต่าง ผลต่างท่ีมกัมักจะผิดพลาดอาจมาจากการยกยอด

หรือค านวณผิดของปีก่อน ๆหรือการใชสู้ตรผิดมีการใส่วนัท่ีผกูสูตรผิด 
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วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ กรรมสิทธ์ิและภาระผูกพนั การตีราคาหรือการวดัมูลค่า 

ความถูกตอ้งและความควบถว้น 

 

4.6 การตรวจสอบหนีสิ้นหมุนเวียน 

เจา้หน้ี คือ การท่ีกิจการคา้งช าระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดท้ าการสั่งซ้ือมาแลว้โดยการได้รับ

สินคา้หรือบริการแลว้ เจา้หน้ีแบ่งออกเป็นหลายประเภท คือ 1.เจา้หน้ีการคา้ 2.เจา้หน้ีเช่าช้ือ 3.เจา้หน้ีท่ี

มิใช่เจา้หน้ีการคา้หรือเช่าซ้ือ เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ต่าง ๆ เจา้หน้ีถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนซ่ึง

จะตอ้งมีการจ่ายช าระอยา่งแน่นอนภายในระยะเวลา 1 ปีหรือแลว้แต่ระยะสัญญาท่ีก าหนดไว ้  

 4.6.1 การตรวจสอบเจ้าหนีก้ารค้า 

การตรวจสอบเจา้หน้ีการนั้นสามารถท าการตรวจสอบไดห้ลายวิธีเช่น  

1.การส่งค ายืน่ยนัยอดเจา้หน้ี 

2.การท าการ Subsequent events เป็นการตรวจสอบรายการภายหลังวนัท่ีในงบการเงิน การ

ตรวจวิธีน้ีไดต้อ้งมีการบนัทึกถูกตอ้งแลว้แต่มีความตอ้งการพิสูจน์วา่เงินท่ีกิจการตอ้งช าระถึงเจา้หน้ีจริง  

หรือไม่ วิธีการตรวจสอบ 

3.การตรวจโดยการเปรียบเทียบรายละเอียดเจ้าหน้ีกับบญัชีคุมยอดเจ้าหน้ี เพื่อให้ทราบว่า

เจา้หน้ีทั้งหน้ีรายตวัมีรายการใดไม่ตรงกบับญัชีคุมยอด(ใบสรุปยอด)และใชเ้ป็นกระดาษท าการ ซ่ึงการ

ตรวจสอบมีลกัษณะคลา้ยการตรวจสอบภายหลงังบการเงิน แต่การเปรียบเทียบน้ีเป็นการตรวจสอบ

ภายในวนัท่ีในงบการเงิน  

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบคือความครบถว้นความถูกตอ้ง กรรมสิทธ์ิและภารผูกพนัใน

การจ่ายช าระหน้ี การแสดงมูลค่า วา่ไดมี้การบนัทึกถูกตอ้ง 
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4.6.2 การตรวจสอบเจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือมีลกัษณะคลา้ยกบัการซ้ือผ่อนสินคา้แต่มีความแตกต่างคือกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยจ์ะไม่

เป็นของเจา้จนกว่าจะมีการผ่อนช าระจนครบโดยจะมีการท าสัญญาระหว่างกนั เช่น เช่าซ้ือรถยนต ์เป็น

ตน้  

 วิธีการตรวจสอบ 

1.ดูรายละเอียดเง่ือนไขในสัญญาการเช่าซ้ือระหวา่งกนั  

2.ท ากระดาษท าการทดสอบการค านวณ ในกระดาษจะมีการค านวณดอกเบ้ียและค่าเช่าไว ้

3.เม่ือท าการทดสอบการค านวณแลว้ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนท่ีตอ้งจ่ายว่ามีการ

บนัทึกถูกตอ้งไหม เทียบกบั GL รหสัเจา้หน้ีเช่าซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4- 15 รายละเอียดสัญญา 

ใชก้รอกในตาราง
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ภาพ 4-16 ตารางกระดาษท าการทดสอบการค านวณเจา้หน้ีเช่าช้ือ (1) 

การท ากระดาษการค านวณเช่าซ้ือ 

1.ดูสัญญา พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ อาทิ งวด วนัเร่ิมช าระงวดแรก มูลค่าคงเหลือหลงัจากหกัเงิน

ดาวน์ (โดยปกติการค านวณจะใชย้อดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดูดอกเบ้ีย 

2.ท าการกรอกขอ้มูลลงในตารางเช่าซ้ือ 

 

1 

2 
3 



46 
 

 

จุดสังเกต 

ในการค านวณหาดอกเบ้ียเช่าซ้ือนั้น คือการกรอกดอกเบ้ียลงในตารางแต่จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ตอ้งจ่าย

ในงวดแรกเท่าไหร่ ดงันั้นจึงตอ้งใชสู้ตรในการช่วยหารตดัจ่ายในงวดแรก คือ วงกลม 1 สูตร N*(n+1)2 คือ 

จ านวนงวดทั้งหมดคูณงวดทั้งหมดบวกอีกหน่ึงงวดหารดว้ย 2 จากนั้นจะไดค้่าตวัเลข แลว้น ามาค านวณต่อ

คือ จ านวนดอกเบ้ียทั้งหมดคูณงวดทั้งหมดหารดว้ยค่าวงกลม 1 จะเท่ากบัค่าในวงกลม 3 การคืองวดถดัไป

ท าเหมือนเดิมเพียงแต่ลดงวดลงจากงวดทั้งหมดคือ 60 ลดเหลือ 59 แทน 

 ในการค านวณภาษีซ้ือนั้นสามารถค านวณไดจ้ากค่าเช่าซ้ือคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคูณอตัราภาษี

ร้อยละ 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-17 ตารางกระดาษท าการทดสอบการค านวณเจา้หน้ีเช่าช้ือ (2) 
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จุดสังเกตสุดทา้ย จะทราบไดอ้ย่างไรว่าท าการค านวณถูกตอ้งดูไดจ้าก ถา้ยอดสุดทา้ย ณ งวดท่ี

ส้ินมียอดคงเหลือทั้งสามส่วนคือ ดอกเบ้ียเช่าช้ือคงเหลือ ภาษีซ้ือคงเหลือ และเจา้หน้ีผ่อนช าระเท่ากบั

ศูนยจ์ะแสดงวา่การทดสอบค านวณนั้นถูกตอ้ง 

วตัถุประสงค ์ของการตรวจสอบคือ ภาระผกูพนัของบริษทั การตรวจสอบนั้นวิธีการท่ีนิยมมาก

ท่ีสุดคือการทดสอบการค านวณ ในเร่ืองของค่างวดในแต่ละงวด และดอกเบ้ียรอตดัจ่าย-เช่าช้ือ 

4.6.3 การตรวจสอบเงินเบิกเกนิบัญชี  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร คือ การท่ีกิจการท าสัญญาสินเช่ือกบัธนาคาร ในกรณีท่ีกิจการไม่มี

เงินพอส าหรับการจ่ายเช็คให้กบัเจา้หน้ีได ้กิจการจึงท าขอ้ตกลงกบัธนาคารว่าให้สามารถใช้เงินเกิน

วงเงินไดถ้า้กิจการมีเงินไม่พอต่อการช าระเงินเจา้หน้ี 

ภาพ 4-18 การตอบกลบัการส่งหนงัสือค ายนืยนัยอด 
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จุดประสงค์การตรวจสอบ ความมีอยู่จริงและความครบถว้น การตรวจสอบ ต้องพิจารณา

เง่ือนไขในสัญญาวา่มีการใชสิ้นทรัพยอ์ะไรในการค ้าประกนั และท าการส่งหนงัสือยืน่ยนัยอด  

4.6.4 การตรวจสอบภ.ง.ด 1 / 3 / 53 ค้างจ่าย 

 ภ.ง.ด 1 คือ การยืน่แบบใบสรุปการจ่ายเงินเดือนและอ่ืน แก่พนกังานรวมถึงการ หกั ณ 

ท่ีจ่ายดว้ย โดยจะมีการส่งใบสรุปทุก ๆส้ินเดือนใชส้ าหรับพนกังานท่ีมีรายไดต้อ้งเสียภาษีเงินได ้

 ภ.ง.ด 1ก คือ การยื่นแบบใบสรุปการจ่ายเงินเดือนและอ่ืน แก่พนกังานรวมถึงการ หัก 

ณ ท่ีจ่ายดว้ยทั้งปีโดยไม่สนวา่มีช่ือแสดงอยูใ่น ภ.ง.ด.1 โดยจะมีการส่งแค่ปีละ 1 คร้ัง ยืน่ภายในวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ของทุกปี 

 การตรวจสอบ ภ.ง.ด 1 /1ก 

 ในงบทดลองของรหัส ภ.ง.ด 1/1ก จะมียอดแสดงการคา้งจ่ายคือ จะมีการคา้งจ่าย

เฉพาะเดือน 12 เท่านั้น การตรวจสอบคือการน า แบบภ.ง.ด 1 มาดูยอดสุดทา้ยภาษีท่ีตอ้งน าส่งโดยใน

แบบจะตอ้งสามารถชนยอดกบังบทดลองได ้ 

ภาพ 4-19 แบบ ภ.ง.ด 1 
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 ภ.ง.ด 3 คือ แบบยื่นแจง้การหัก ณ ท่ีจ่ายของนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา  โดยจะมีการ

ยืน่แบบทุกวนัท่ี 7 ของทุกเดือน 

 ภ.ง.ด 53 คือ แบบยื่นแจง้การหัก ณ ท่ีจ่ายของนิติบุคคลกบันิติบุคคลดว้ยกนั โดยจะมี

การยืน่แบบทุกวนัท่ี 7 ของทุกเดือน 

 การตรวจสอบ 

 การตรวจสอบจะคลา้ยกบัการตรวจสอบ ภ.ง.ด 1 ในยอดคงเหลือของงบทดลองจะ

แสดงเพียงยอดของเดือน 12 เท่านั้น ดงันั้นการตรวจสอบคือการดูหัก ณ ท่ีจ่ายเดือน 12 ชนยอดกบังบ

ทดลอง  

 

ภาพ 4-20 แบบ ภ.ง.ด 3 

ในการตรวจสอบถา้ในงบมีมูลค่า ภ.ง.ด 1/1ก /3/53 สูงจนเป็นสาระส าคญัควรท าการตรวจสอบ

แบบยื่นทุกเดือน ทุกใบ โดยการน าสมุดแยกประเภทมาชนยอดกบัแบบยื่นทุกใบ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง 

จุดประสงคก์ารตรวจสอบ ความมีอยูจ่ริง กรรมสิทธ์ิและภาระผกูพนัท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายช าระ 
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4.7 การตรวจสอบส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของ หรือ ทุน คือ สิทธิความเป็นเจา้ของในสินทรัพยข์องกิจการประกอบไปดว้ย 

ทุน และ ก าไร(ขาดทุน)สะสม-ยงัไม่จดัสรร   

 

ภาพ 4-21 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น 

การตรวจสอบ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 การตรวจสอบทุนเรือนหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากการดูบอจ. 5 เพื่อดูว่ามีทุนจดทะเบียน

เท่ากบัท่ีจะไปแสดงในงบจริง เม่ือท าการตรวจสอบวา่ตรงก็ท าการต๊ิกมาร์คในกระดาษงบทดลอง 

 การตรวจสอบก าไร(ขาดทุน)สะสม-ยงัไม่จดัสรร  สามารถดูไดจ้าก ยอดยกมาของก าไรสะสม

จากปีก่อน บวกหรือลบ ก าไร(ขาดทุน) สุทธิประจ างวด จึงจะไดก้ าไร(ขาดทุน)สะสม-ยงัไม่จดัสรร   
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ภาพ 4-22 แบบ บอจ.5 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าทุนเรือนหุ้นแสดงถูกตรงตรงตามท่ีไดรั้บอนุ

มิติไว ้และทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ถูกตอ้งตรงตามท่ีจดทะเบียนและหนงัสือบริคณห์สนธิ 

4.8 การตรวจสอบรายได้ 

รายได ้คือ ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการจากการด าเนินงานปกติ 

หรือ ผลตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติ  

ขั้นตอนการตรวจสอบรายได ้ 

1.สามารถตรวจสอบไดก้ับภ.พ.30 เป็นวิธีการตรวจสอบท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับสินคา้ท่ีขายนั้นมี

ภาษีซ้ือ  

2.ในกรณีท่ีมีรายการหลายๆรายการสามารถเลือกรายการโดยการสุ่มตรวจได ้
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3.หลงัจากเลือกรายการแลว้ดูว่ามีรหัสอย่างไร เช่น IN คือ ใบแจง้หน้ี ดงันั้นจึงตอ้งไปดูใบแจง้

หน้ีรหสันั้น 

4.พิจารณารายละเอียดต่าง ๆในเอกสารแนบในแจง้หน้ีนั้น เช่น ดูว่ามีการจ่ายช าระเกิดขึ้นแลว้ 

ถา้มีการจ่ายเป็นเช็ค ตอ้งดูวา่เขา้บญัชีใด และมีภาษีขายหรือไม่ถา้มีตอ้งดูแบบ ภ.พ. 30 ดว้ย 

5.ท ากระดาษท าการโดยการใส่ Work done  หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ Tick mark  

 

ภาพ 4-23 ลกัษณะของแยกประเภท (GL) ท่ีแสดงรายไดจ้ากการขาย 

 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ รายไดจ้ากการขายเกิดขึ้นจริง การบนัทึกถูกตอ้ง มีการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูล  
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4.9 การตรวจค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ่้าย หมายถึง ผลจากการด าเนินงานบางอยา่งของกิจการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง สินคา้หรือบริการ   

 

วิธีการตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

1.กระดาษท าการ Scrutinize 

การจดัท ากระดาษท าการท่ีเป็นการแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดของปี

ปัจจุบนักับปีก่อน ส าหรับรายการแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัใน

ระหว่างงวดบัญชี และใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีมีสาระส าคัญรวมถึงสรุปผลการ

ตรวจสอบสอบในภาพรวมของรายการบญัชีนั้น ๆ 

ภาพ 4-24 ตวัอยา่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบยอดในงบทดลอง 

 หลงัจากวิเคราะห์เปรียบเทียบแลว้น ารายการท่ีมียอดคงเหลือแตกต่างกนัมากสุ่มตวัอย่างโดย

เขา้ไปดูรายการใน GL และน ารายการท่ีสุ่มมาใส่ให้เกิน Level of taste ท่ีก าหนดไว ้เช่นมากกว่า 50% 

หรือการก าหนดดว้ยยอดมูลค่าท่ีเป็นจ านวนเงินเช่น 100,000 บาท  
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ภาพ 4-24 ตวัอยา่งการสุ่มรายการขึ้นมาตรวจสอบ 

Work done  

1.การตรวจสอบกบัเอกสารประกอบการจ่าย เช่น ใบสั่งซ้ือ และใบแจง้หน้ี  

2.มีช่ือระบุลูกคา้ เป็นการจ่ายช าระของกิจการจริง 

หากพบว่ารายการไหนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเลขท่ีเอกสารไม่ตรงกับเอกสารการจ่าย ต้อง

สอบถามกบัลูกคา้โดยตรง ถา้ไดค้  าตอบมาแลว้ยงัมีปัญหาอยู่ตอ้งท าการจด Note เพื่อบอกให้กบัผูส้อบ

บญัชีดว้ย 
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2.กระดาษท าการ Extended validation  

คือกระดาษท าการเพื่อตรวจสอบว่าเกิดค่าใช้จ่ายจริงและเกิดการจ่ายจริงมีหลกัฐานชัดเจน

สามารถตรวจสอบได ้การจดัท ามีลกัษณะคลา้ยกบั การจดัท ากระดาษท าการ Scrutinize แตกต่างกนัท่ี 

Work done 

การจดัท ากระดาษท าการ Extended validation of Purchase 

Work done  

1.ตรวจสอบรายการกบัเอกสารประกอบการจ่าย เช่น ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาเช็ค 

และอ่ืน ๆ 

2.ตรวจสอบเอกสารสารการจ่ายวา่เป็นช่ือของลูกคา้และเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกบักิจการ 

3.ตรวจสอบรายการใน Invoice และเอกสารประกอบการจ่าย PV ถูกตอ้งตรงกบัเอกสารสั่งซ้ือ 

เช่น PO 

4.ทดสอบการค านวณความถูกต้องของตัวเลขใน Invoice และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ากรณีเป็น

เงินตราต่างประเทศตอ้งมีการใชอ้ตัราการแลกเปลี่ยนอยา่งเหมาะสมในการบนัทึก) 

5.ตรวจสอบการอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจก่อนการจ่ายเงิน 

6.ดูการผา่นรายการไปยงั GL 

การจดัท ากระดาษท าการ Extended validation of Sales 

Work done  

1.ตรวจสอบมูลค่าใน Sales Invoice กบัการบนัทึกรายการ 

2.ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณสินคา้ ช่ือลูกคา้ และท่ีอยูข่อง Invoice 

3.ตรวจสอบดูราคาและผูมี้อ านาจในการอนุมติั 

4.ทดสอบการค านวณความถูกตอ้งของตวัเลข 
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5.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายช าระเงิน เช่น ส าเนาเช็ค 

6.ดูการผา่นรายการไปยงั GL 

 

3.กระดาษท าการ Cut off Purchase 

คือ กระดาษท าการท่ีแสดงการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบญัชีซ้ือ เจ้าหน้ีการคา้ และสินคา้

คงเหลือบนัทึกถูกตอ้งตรงตามงวดบญัชี ซ่ึงหลกัการเลือกรายการคือเลือกในช่วง 5 วนัก่อนและหลงั

วนัท่ีในงบการเงิน 

ลกัษณะการจดัท าคลา้ย ๆ Extended validation และ Scrutinize แตกต่างคือ Work done  

Work done  

 1.ตรวจสอบเอกสารใบสุดทา้ยและเอกสารใบก่อน-หลงัว่าไดถู้กมาใชต้ามล าดบัหรือไม่ และ

ตรวจสอบเลขท่ีเอกสารหลงัจากใบสุดทา้ยวา่เป็นเอกสารในรอบบญัชีถดัไป หรือไม่ 

2.เอกสารใบสุดทา้ยท่ีไดรั้บเป็นเอกสารตวัเดียวกบัท่ีตรวจนบัตอนส้ินปีหรือไม่ 

3.อธิบายเก่ียวกบัเอกสารท่ีหายไป(ถา้มี) 

4.รายการท่ีเลือกมาก่อนและหลงัวนัส้ินรอบบญัชี ในส่วนของการบนัทึกซ้ือสินคา้ ไดบ้นัทึก

รายการดงักล่าวอยูใ่น period ท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
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ภาพ 4-25 ตวัอยา่งกระดาษท าการ Cut Off 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเกิดขึ้นจริง  กิจการไดมี้การ

บนัทึกค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอย่างถูกตอ้งครบถว้นตามงวดบัญชีและหลกัการบัญชีท่ี

รับรองทัว่ไป แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

4.10 การจัดท างบการเงิน 

4.10.1 งบทดลอง (TB) 

งบทดลอง จะต้องมีการขอจากลูกค้าก่อนการจัดท างบการเงิน เ น่ืองจากงบทดลอง

เปรียบเสมือนจุดเร่ิมตน้ของการท างบเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

งบทดลองลูกคา้ คือ งบทดลองท่ีได้มาจากการท่ีลูกคา้มีการบนัทึกรายการต่าง ๆลงในสมุด

รายวนั จากสรุปรายวนัต่าง ๆ จะน ามารวมเป็น สมุดรายวนัแยกประเภททัว่ไป (GL) ลกัษณะของสมุด
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รายวนัแยกประเภททัว่ไป คือ เป็นสมุดท่ีมีการบนัทึกรายการต่าง ๆไว ้ในหน่ึงรหัสจะมีหลายรายการท่ี

เกิดขึ้นในแต่ละวนั แต่ลกัษณะของงบทดลองคือสมุดรายแยกประเภททัว่ไปรวมรายการต่าง ๆไวเ้พียง

ยอดเด่ียวเท่านั้นต่อหน่ึงรหสั 

วิธีการจัดท าการกรุ๊ปงบ 

1. ล าดบัแรกในการตรวจสอบทุกคร้ังตอ้งของบทดลองของลูกคา้ก่อน 

2. เม่ือไดง้บทดลองลูกคา้แลว้ ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าคือการตรวจสอบยอดทางดา้นเดบิตและเครดิต

ก่อน ยอดทั้งสองด้านควรเท่ากันไม่ควรมีด้านใดด้านหน่ึงมากกว่าหรือน้อยกว่ากนั ในกรณีท่ีมียอด

ต่างกนัตอ้งท าการสอบถามในเร่ืองความต่างเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี  

3. จดัท ากระดาษท าการ Working Paper กระดาษท าการน้ีมีช่ือเรียกวา่ งบทดลองหรือ TB (Trial 

Balance) ของผูส้อบบญัชี  อาจจจะหมายถึงการน างบทดลองลูกคา้มาท าการกรุ๊ปงบหรือจดักลุ่มหมวด

บญัชี 

4. จดัท ารายละเอียดในงบทดลองแบ่งตามหมวดและรหสัท าการ เพื่อความสะดวกต่อการน าไป

ออกงบการงเงินต่อไป 

5. เม่ือท างบทดลองเสร็จตอ้งตรวจสอบยอดทั้งหมดตามสมการ ดงัน้ี 

 สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ   

 รายได ้- คา้ใชจ่้าย = ก าไร(ขาดทุน) 
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ภาพ 4-26 สมุดแยกประเภททัว่ไป (GL) 

ภาพ 4-27 งบทดลองของลูกคา้ 

 

ยอดตอ้งดลุกนั 
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ภาพ 4-28 งบทดลองของลูกคา้ท่ีผา่นการกรุ๊ปงบมีการแบ่งรายละเอียดตามหมวด 

 

ขอ้ผิดพลาดท่ีมกัจะเกิดขึ้น คือ ตอ้งระวงัเร่ืองการผกูสูตรต่าง ๆ เช่นสูตร SUM IF ใชส้ าหรับดึง

ยอดไปใส่ในรหสัท่ีเลือกไว ้ขอ้ผิดพลาดคือในกรณีท่ีมีรหสัเดียวกนัอาจท าใหย้อดถูกดึงไม่ครบและยอด

อาจจะแสดงมูลค่าผิด  

4.10.2 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน คือ ส่วนหน่ึงของงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินมีอีกช่ือนึงวา่ “งบดุล” 

ซ่ึงเป็นงบท่ีแสดงขอ้มูลสถานะภาพทางการเงินของกิจการ ณ ช่วงเวลาส้ินรอบบญัชี โดยจะแสดงหมวด 

สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของเท่านั้น การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน ขอ้มูลยอดมูลค่าต่าง ๆจะ

น ามาจากงบทดลองซ่ึงจะมีการรวมยอดกนัในหมวดรหัสรวมๆ เช่น รหัส 1000 คือเงินสด รหัส 1001 

เงินฝากธนาคาร ซ่ึงจะน ามารวมยอดกนัแลว้ใชช่ื้อรวม ๆ วา่สินทรัพยห์มุนเวียน และอ่ืน ๆ ตามล าดบั  

สมการงบแสดงฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

แบ่งตามหมวดและมีการแสดงยอดรวม 
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 สินทรัพย ์คือ ทรัพยากรท่ีเป็นของกิจการทั้งหมด ซ่ึงจะแบ่งเป็น สินทรัพยห์มุนเวียน และ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 หน้ีสิน คือ ภารผกูพนัของกิจการ ซ่ึงจะแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 ส่วนของเจา้ของ คือ ส่วนไดเ้สียท่ีหกัจากหน้ีสินแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-29 งบแสดงฐานะการเงิน (1) สินทรัพย ์
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ภาพ 4-30 งบแสดงฐานะการเงิน (2)  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

ขอ้มูลยอดตวัเลขของงบแสดงฐานะทางการเงินจะลิงคม์าจากการจดัท างบทดลองแลว้มีการใส่

ยอดรวมไวซ่ึ้งการผกูสูตรไวน้ั้นจะท าใหก้ารท างานประหยดัเวลามายิง่ขึ้น 

หมายเหตุ คือ ส่วนท่ีตอ้งน าไปแสดงในรายงานผูส้อบบญัชีในหวัขอ้ต่าง ๆ 

วตัถุประสงคข์องการท างบแสดงฐานะทางการเงินคือ  เพื่อบ่งบอกการแสดงการใชเ้งินทุนของ

กิจการเท่านั้น  

4.10.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ 

คือ งบท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงกระทบต่อรายการในส่วนของผูเ้จา้ของระหว่างตน้งวดและส้ิน

งวดบญัชี 

โดยยอดจ านวนมูลค่าต่าง ๆจะถูกค่ามาจากการจดัท างบทดลองแบบแยกหมวดบญัชี 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-31 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.10.4 งบก าไร(ขาดทุน) 

งบก าไร(ขาดทุน) คือ งบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

โดยส่วนประกอบคือ รายได ้และค่าจ่าย  

สมการทางบัญชี รายได ้- ค่าใชจ่้าย = ก าไร(ขาดทุน) 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ภาพ 4-32 งบก าไร(ขาดทุน) 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

 จากท่ีคณะผู ้จัดท าได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท วินออน ออดิท จ ากัด ในต าแหน่ง นักศึกษา

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูช่้วยผูส้อบบญัชี (ฝึกหดั) ซ่ึงท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานท่ี

เก่ียวกบั การตรวจบญัชีส าหรับกิจการขนาดเลก็ 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในการท่ีจะจดัท าโครงงานในหัวขอ้เร่ือง “ การตรวจสอบงบ

การเงินในธุรกิจขนาดย่อม ” ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าคาดว่าโครงงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ

นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจทางดา้นการตรวจสอบบญัชี  

จากการด าเนินการโครงการท่ีเสร็จส้ินแลว้นั้น เห็นไดว้่าโครงงานน้ีสามารถประยุกตน์ าไปใช้

ไดจ้ริงและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รและผูท่ี้สนใจ ซ่ึงโครงงานน้ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลและเทคนิค

ต่าง ๆท่ีไม่สามารถหาได้ง่าย ๆ ด้วยเหตุน้ีโครงงานน้ีจึงสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์หลกัของการท า

โครงงาน 

5.1.1 ข้อดีหรือผลของโครงงาน 

1.ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบในหมวดบญัชีต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

2.ทราบถึงเอกสารประกอบท่ีสามารถน ามาตรวจสอบได ้ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

3.ทราบถึงการเผยแพร่ความรู้ในเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบ ส าหรับธุรกิจขนาด

ยอ่ม  

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

เน่ืองจากในระยะเวลาการจดัท าโครงงานมีเวลาจ ากดั ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมเอกสาร

และคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อประกอบการจดัท าโครงงานจากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงประเด็นอุปสรรคท่ีพบมี

ดงัน้ี 
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1.เน่ืองจากขอ้มูลการตรวจสอบบญัชีมีหลายหลาก ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไม่สามารถน ามา

จดัท าไดท้ั้งหมด  

2.เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในการจดัท าโครงงานจึงเกิดความล่าชา้ 

3.เน่ืองจากขอ้มูลการตรวจสอบมากและอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบอยูเ่สมอ 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

  1.ขอ้มูลการปฏิบติังานอาจมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

  2.ในการจดัท าโครงงานน้ีคณะผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง 

  3.เพื่อให้โครงงานมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากท่ีสุด รวมถึงประสิทธิภาพ คณะผูจ้ดัท า

ควรขอรับค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากท่ีคณะผู ้จัดท าได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท วินออน ออดิท จ ากัด ในต าแหน่ง นักศึกษา

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูช่้วยผูส้อบบญัชี (ฝึกหดั) ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์จากการท างาน

จริง ตามหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งน้ีไดรั้บความช่วยเหลือจากพนกังานท่ีปรึกษาทุกท่าน รวมทั้งไดรั้บ

ค าปรึกษารวมถึงค าแนะน ามากกมายในส่วนของการจดัท าโครงงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึงการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีถือเป็นโอกาสท่ีดีและให้ความรู้ส าหรับการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิติของ

การปฏิบติังานจริงในอนาคตต่อไป 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

  1.ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน การปฏิบติัตามกฎและธรรมเนียมองคก์ร รวมถึงฝึก

ทกัษะการส่ือสารและรายงานขอ้มูล 

  2.ฝึกการเรียนรู้ ร่วมกบัการพฒันาตนเอง ในการท างานเป็นทีม ความมัน่ใจในตนเอง 

และท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง 
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิ 

   1.ในช่วงต้น ๆของการปฏิบัติงานสหกิจ คณะผูจ้ัดท ายงัไม่เข้าในระบบงาน และ

กระบวนการตรวจสอบ จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน  

  2 การส่ือสารกบัพนกังานพี่เล่ียงในบางคร้ังมีการส่ือสารไม่ตรงกนั เช่นมีการใชค้  าทบั

ศพัท ์จึงท าใหเ้กิดความสบสนและไม่เขา้ใจส่งผลให้งานล่าชา้ 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ   

1.ก่อนการปฏิบติังานควรมีคู่มือการศึกษากระบวนการท างานอย่างละเอียดให้นกัศึกษาสหกิจ

ไดศึ้กษาก่อนการปฏิบติังาน 

2.ตอ้งมีการส่ือสารให้มากขึ้นและปรับความเขา้ใจให้ตรงกันก่อนการปฏิบติังานเพื่อลดการ

ท างานท่ีผิดพลาด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ-บรรยากาศ สถานท่ี ปฏิบติังาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพ-การปฏิบติังาน ณ บริษทัลูกคา้ 
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รูปภาพ-อาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศ สถานท่ีปฏิบติังานนกัศึกษาฝึกสหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ- พรีเซ็นตรู์ปเล่มสหกิจ ใหส้ถานประกอบการพิจารณา 
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