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   บทที ่1  

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ตามท่ีผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั คอนเนต ออดิต จ ากัด ใน

ต าแหน่งผูช่้วยผูต้รวจสอบบัญชีฯ ซ่ึงได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี การตรวจสอบการผ่านรายการตั้งแต่การบันทึกบัญชี ไปยงับัญชีแยก
ประเภท รวมถึงจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน ตลอดจนถึงการออกงบการเงิน จดัเตรียมหนา้
รายงานการตรวจสอบ จดัท าจดหมายยืนยนัยอดส าหรับการตรวจสอบบญัชี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

โครงงานน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ เทคนิค และวิธีท่ีใช้ในการตรวจสอบบญัชีเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ีสนใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานส าหรับบุคลากรหรือนักศึกษา
สหกิจรุ่นต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพื่อศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชี 
2. เพื่อศึกษาการจัดท างบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน หน้ารายงานการ

ตรวจสอบ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1. ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชี 
2. ศึกษาการจดัท างบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน หน้ารายงานการตรวจสอบ 

รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี 
3. ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั คอนเนต ออดิต จ ากดั ระหวา่งวนัท่ี 10 ก.พ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 

พ.ค. 2563 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ทราบถึงกระบวนการ เทคนิค และวิธีการในการตรวจสอบบญัชี 
2. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปไดศึ้กษาเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน 



 

 

   บทท ี2  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

2.1 การสอบบัญชี 

การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการตรวจสอบสมุดบญัชีขนัตน้จนไปถึงสมุดบญัชีขัน

ปลาย และเอกสารทีใช้ลงบัญชีต่างๆ ไปจนถึงกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงิน เพือให้

ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนันๆ ได้จดัทาํในส่วนสาระสําคัญ

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ การสอบบญัชีเป็นการปฏิบติัของผูที้มีความ

เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ มีจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีและใช้เทคนิคในการ

สอบบญัชีเขา้มาประยุกต์ใชใ้นการสอบบญัชี และเพือให้เกิดความเขา้ใจเกียวกบัการสอบบญัชีให้

ชดัเจนมากยงิขนึ สามารถสรุปประเด็นสําคญัของการสอบบญัชีไดด้งันี 

 

. การรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence) ผูส้อบ

บญัชีมีหน้าทีรับผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศหรือขอ้เท็จจริง และประเมินหลกัฐานทงั

ทีเป็นหลกัฐานจากบุคคลภายนอกและผลการสังเกตการณ์โดยผูส้อบบญัชีเอง โดยผูส้อบบญัชีมี

หน้าทีรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีให้เพียงพอ เหมาะสมและดาํเนินการสรุปผลจากหลกัฐาน

นนัๆ  

. ข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้(Information and Established Criteria) 

สารสนเทศทีผูส้อบบญัชีนาํมาตรวจสอบตอ้งเป็นขอ้มูลสารสนเทศทีสามารถพิสูจน์ได ้(Verifiable 

Form) และมีหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานทีผูส้อบบญัชีสามารถนํามาใช้ในการประเมินสารสนเทศ

ดงักล่าวได ้หลกัเกณฑด์งักล่าวอาจแบ่งจาํแนกไดเ้ป็น  ประเภท  

ประเภทที  เป็นขอ้มูลสารสนเทศทีสามารถวดัไดเ้ป็นจาํนวนเงิน เช่นงบการเงิน โดย

จะใช้หลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป (Generally Accepted Accounting Principle) เป็นหลกัเกณฑ์ใน

การตรวจสอบ และแบบแสดงรายการทางภาษี จะใช้หลักเกณฑ์ทีเรียกว่า “ประมวลรัษฎากร”

(กฎหมายภาษีอากร) เป็นหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบภาษีอากร  

ประเภทที  เป็นข้อมูลสารสนเทศทีไม่เป็นจาํนวนเงิน เช่น ประสิทธิผลของระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือประสิทธิภาพของการดาํเนินการผลิต เป็นตน้  

. บุคคลทีมีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระ (Competent and Independence 

Person) คือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซึงเป็นบุคคลทีทาํหนา้ทีในการตรวจสอบบญัชี เพือแสดงความ

คิดเห็นต่องบการเงินของกิจการ 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน 

ในการแสดงความเห็นเกียวกบังบการเงินนนั ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการทดสอบสาระสําคญั 

(Substantive) กล่าวคือ จะตอ้งทาํการตรวจสอบหลกัฐานประกอบรายการทีปรากฏในงบการเงิน ซึง

จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการตรวจสอบ ซึงมีอยู ่5 ประการทีสําคญั คือ  

 

1. ความมีอยู่หรือเกิดขึนจริง (Existences or Occurrence) งบการเงินทีตรวจสอบเป็น การ

นาํเสนอขอ้มูลของผูบ้ริหารว่ามีสินทรัพย ์หนีสิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไรหรือขาดทุน รวมทงั

การเปลียนแปลงฐานะการเงินเป็นจาํนวนเท่าใดในแต่ละประเภท ผูส้อบบัญชีจะทดสอบใน

สาระสําคัญ เพือให้ทราบว่า มีสินทรัพย์ หนีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่จริงเท่าใด มีรายได ้

ค่าใช้จ่าย กาํไร หรือขาดทุนเกิดขึนจริง และรายการทีปรากฏในงบการเงินมิไดร้วมรายการทีไม่ได้

เกิดขึนจริงอยูด่ว้ย ซึงจะ ทาํให้งบการเงินผิดพลาดไป ซึงเรียกว่าเป็น Errors of Commission  

2. ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ (Completeness) ในการปฏิบัติมักจะปรากฏว่า 

สินทรัพย์และรายได้มีความโน้มเอียงทีจะแสดงไวสู้งกว่าทีมีอยู่และเกิดขึนจริง และตรงกันขา้ม

หนีสินและค่าใชจ่้ายมกัจะแสดงไวต้าํกว่าจาํนวนทีมีอยูแ่ละเกิดขึนจริง ซึงมผีลทาํให้สินทรัพยสุ์ทธิ 

และกาํไรสุทธิสูงกว่าทีควร ดงันนัในการตรวจสอบจึงจาํเป็นตอ้งเนน้ถึงความถูกตอ้งและครบถว้น

ของรายการ (Completeness) โดยถือหลักว่ารายการค้าทีเกิดขึนได้นํามาลงบัญชีโดยถูกต้องและ

ครบถว้นแลว้ 

3. กรรมสิทธิและภาระหนีสิน (Rights and Obligation) ผูส้อบบัญชีจะต้องหาหลักฐาน 

เพือให้ทราบแน่ชัดว่า สินทรัพยต์ามทีปรากฏในงบการเงินเป็นกรรมสิทธิของกิจการ และหนีสิน

เป็นภาระความรับผิดชอบของกิจการ กล่าวคือ รายการสินทรัพยแ์ต่ละประเภทมิไดร้วมสินทรัพย ที

มิใช่กรรมสิทธิของกิจการ เช่น สินคา้รับฝากขาย หรือสินคา้ทีขายไปแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งของให้ผูซื้อ 

และหนีสินเกิดขึนจากการดาํเนินธุรกิจมิใช่หนีสินส่วนบุคคล  

4. การตีราคาหรือการกระจายราคา (Valuation or Allocation) ผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบ

ใหท้ราบวา่ สินทรัพยแ์ละหนีสินไดบ้นัทึกและแสดงไวใ้นงบการเงินโดยถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี

ทีรับรองทวัไปหรือไม่ การกระจายราคาทุนของทรัพยสิ์นเป็นค่าเสือมราคา การคิดตน้ทุนของสินคา้

ไดร้วมส่วนเฉลียค่าใช้จ่ายในการผลิตแลว้หรือไม่ นโยบายเกียวกบัการตงัดอกเบียจ่ายเป็นราคาทุน

ของทรัพย์สิน นโยบายการตังค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน เหล่านีเป็นไปตาม

หลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปหรือไม่ 

5. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล (Presentation and Disclosure) การจัดทํางบ

การเงินเป็นการแสดงผลการจดบนัทึกรายการคา้ โดยจดัประเภทเรืองสําคญัให้ถูกตอ้งตามหลกัการ

บญัชีทีรับรองทวัไป รายการทีมีลกัษณะเหมือนกนัอาจบนัทึกไวใ้นบญัชีเดียวกนั แต่เมือนาํมาแสดง
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ในงบการเงิน อาจจาํเป็นตอ้งแยกประเภทให้ถูกตอ้ง เช่น ทรัพยสิ์นทีมิไดใ้ชง้านแลว้รอการจาํหน่าย 

หรือเครืองจกัร เครืองมือ อุปกรณ์ ผูส้อบบัญชีจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง รวมทงัตรวจสอบ

ขอ้มูลต่างๆ ทีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ว่ามีความครบถว้นและถูกตอ้ง เพือมิให้

ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิดพลาด และขาดขอ้มูลสาํคญัสาํหรับการตดัสินใจ 

 

2.3 เทคนิคและวธิีการทีใช้ในการตรวจสอบ 

เทคนิคการสอบบญัชี หมายถึง เครืองมือทีผูส้อบบญัชีใช้ในการรวบรวมหลกัฐาน ผูส้อบ

บญัชีตอ้งเลือกใชเ้ทคนิคหรือเครืองมือหรือวิธีการให้เหมาะสมกบังานตรวจสอบแต่ละด้าน แลว้

นาํมาประกอบเขา้เป็นวิธีการตรวจสอบในแต่ละรายการหรือแต่ละบญัชี การใช้เทคนิคเพียงอย่าง

เดียวอาจไม่เพียงพอทีจะพิสูจน์ความถูกต้องของรายการ ผูส้อบบัญชีอาจต้องใช้เทคนิคหลาย

ประการในการตรวจสอบแต่ละดา้น เพือให้ครอบคลุมการตรวจสอบและมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เชือถือได ้ตามตารางที 2-1  



 

 

5  

ตารางท ี2-1 เทคนิคและวิธีการทีใชใ้นการตรวจสอบ 

ลาํดับที เทคนคิ / วิธีการตรวจสอบ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1 การตรวจดู (Inspection) เป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ และทรัพยสิ์นทีมี

รูปร่าง เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตัวสัญญาใช้เงิน โฉนด

ทีดิน เอกสารการลงหุ้น กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

- ทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริง 

- มีกรรมสิทธิในทรัพยสิ์น 

- สภาพของทรัพยสิ์น 

- ปริมาณของทรัพยสิ์น (หากใชเ้ทคนิคการตรวจนบัดว้ย) 

- ดูมูลค่าทรัพยสิ์น 

 

ข้อจํากดั 

- สินทรัพยน์นัตอ้งมีรูปร่าง 

2 การสังเกตการณ์ 

(Observation) 

เป็นการสังเกตดว้ยตา เพือช่วยให้ผูส้อบบญัชีไดท้ราบถึง

ข้อเท็จจริงทีเป็นอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณสิงทีได้

เห็นและบันทึกไว้ เช่น สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าทีจ่ายเงินเดือน สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า 

สังเกตการณ์อนุมัติและการผ่านเอกสาร และความ

เหมาะสมของการปฏิบัติงานว่าได้กระทําตามวิธีที

กาํหนดไว ้

- ผลงานมีความถูกตอ้งเชือถือได ้ 

- มีการปฏิบติัตามระบบทีกาํหนดไว ้ 

 

ข้อจาํกดั  

- ข้อมูลทีได้มาจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาทีสังเกต

เท่านนั ซึงอาจจะไม่จริงทงัหมด ถา้จะให้สามารถสรุปรวมได้

ตอ้งหาเอกสารหลกัฐานเพิมเติมมายืนยนั เพือให้หน่วยงานที

รับตรวจยอมรับขอ้สังเกตและยินยอมแกไ้ขตามขอ้สังเกตของ

ผูต้รวจสอบ 



 

6 

ลาํดับที เทคนคิ / วิธีการตรวจสอบ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

3 การตรวจนบั (Counting) เป็นการพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของสิงทีต้องการ

ตรวจว่ามีอยู่จริง ครบถว้นตามทีบันทึกไวโ้ดยตรง ให้

เห็นดว้ยตาตนเอง สภาพของสินทรัพย ์(ชาํรุด/เสียหาย) 

และการเก็บดูแลรักษา 

- พิสูจน์ความมีอยู่จริง เชน่ เงินสด สินคา้ หลกัทรัพย ์ 

- มีการแสดงมูลค่าถูกตอ้ง  

- มีกรรมสิทธิและภาระผูกพนั 

4 การยนืยนัยอด 

(Confirmation) 

ผู ้ตรวจสอบขอให้บุคคลภายนอกซึงทราบเกียวกับ 

หลกัฐานต่างๆ ให้การยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัผู ้

ตรวจสอบโดยตรง เป็นหลกัฐานทีเชือถือไดม้ากทีสุดถา้

ปฏิบติัโดยถูกตอ้ง และผูต้รวจสอบตอ้งควบคุมและสอบ

ทานการยืนยนัยอด รวมทังการจัดส่งให้ผูรั้บเอง และ

ตอ้งเป็นผูรั้บคาํตอบโดยตรง 

- พิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วน เช่น ลูกหนี เจ้าหนี เงินฝาก

ธนาคาร เงินรับ ฝาก เป็นตน้  

- กรรมสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนั  

- พิสูจน์ความมีอยู่จริง   

- มีการแสดงมูลค่าถูกตอ้ง 

 

ข้อจํากดั  

- อาจไมไ่ดรั้บความร่วมมือในการตอบ ยนืยนัใหผู้ต้รวจสอบ 
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ลาํดับที เทคนคิ / วิธีการตรวจสอบ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

5 การตรวจสอบเอกสาร

ใบสาํคญั (Examination of 

original Documents) หรือ

การตรวจ Vouching 

เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานทีบนัทึกไวใ้นสมุด

บญัชี เ ช่ น ใบ กาํ กับ สิน คา้ ใบเสร็จรับเงิน กรมธรรม์

ประกนั ชีวิต สัญญาต่าง ๆ และใบสาํคญั จ่าย 

- พสูิจน์ความถูกตอ้งของเอกสารกบั รายงานบญัชี  

- รายการเกิดขึนจริง  

- มีกรรมสิทธิและภาระผูกพนั  

- มีการตีราคาหรือการแสดงมูลค่า  

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ในงบการเงิน  

 

ข้อควรระวัง  

- เอกสารนีเป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารปลอม (โดยเฉพาะใน

กรณีทีการควบคุมภายในไม่รัดกุม) อาจไม่แสดงถึงสภาพทีมี

อยู่จริง เช่น สอบทะเบียนรถยนตไ์ม่สามารถพิสูจน์ว่ารถมีอยู่

จริง 

6 การคาํนวณ 

(Recomputation) 

เป็นการคาํนวณตัวเลขในบัญชี ซึงถือเป็นหลักฐานที

เชือถือได้มาก เช่น บวกเลขในสมุดข ัต้น จาํนวนยอด

คงเหลือในบญัชีแยกประเภท คาํนวณค่าเสือมราคา/หนี

สงสัยจะสูญ เป็นตน้ 

- พสูิจน์ความถูกตอ้งของตวัเลขในบญัชี  

 

ข้อจํากดั  

- พิสูจน์แต่ความถูกตอ้งของผลลพัธ์แต่ มิไดพ้ิสูจน์แหล่งทีมา

ของตวัเลข 
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ลาํดับที เทคนคิ / วิธีการตรวจสอบ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

7 การตรวจสอบการผา่น

รายการ (Posting) 

เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นของ

การผ่านรายการ จากสมุดขนัตน้ไปบญัชีสมุดขนัปลาย 

(แยกประเภท) และงบทดลอง 

- พิสูจน์ความถูกตอ้งครบถว้น  

 

ข้อจํากดั  

- เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการ คัดลอกข้อมูลเท่านัน 

ไม่ไดพิ้สูจน์ความ สมบูรณ์ของรายการ 

8 การตรวจหารายการผิดปกติ 

(Scanning) 

เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่างๆ ในบัญชีแยก

ประเภท สมุดขนัตน้ หรือแหล่งขอ้มูล อืน ๆ 

- ตรวจดูรายการทีผิดปกติ ซึงอาจทําให้พบข้อผิดพลาดที

สําคญัได ้ทงันีตอ้งอาศยัความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของ

ผูต้รวจสอบเป็นสําคญั เช่น รายการค่า โทรศพัท์ ค่านา้ประปา

ค่าไฟฟ้า โดยปกติจะมี 12 รายการ (12 เดือน) ถา้มีรายการไม่

ครบตอ้งติดตามให้ไดข้อ้เท็จจริง  

- ควรสังเกตจากรายการทีไม่เป็นไปตามทีควรจะเป็น เช่น 

รายการจ่ายเกิน ยกเลิกใบเสร็จทีใชแ้ลว้ มียอดอยู่ผิดดา้น เป็น

ตน้ 

 

ข้อจํากดั 

 - รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็น เครืองชีให้ทราบถึง

ความจาํเป็นทีตอ้งหา หลกัฐาน หรือใชเ้ทคนิคอืน 
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ลาํดับที เทคนคิ / วิธีการตรวจสอบ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

9 การสอบถาม (Inquiry) เป็นการสอบถามผูบ้ริหารและพนกังาน เพือให้ไดท้ราบ 

ขอ้เท็จจริงต่างๆ ทีเกียวขอ้งทีผูต้รวจสอบควรทราบ ซึง

อาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจาเช่น เหตุการณ์หลงัวนั

สินปีบัญชีทีสําคัญ หนีสินทีอาจเกิดขึนภายหน้า และ

ภาระผูกพนั เป็นตน้ 

- ความมีอยูจ่ริงหรือเกิดขึนจริง  

- ความครบถว้น  

- กรรมสิทธิหรือภาระผกูพนั  

- การตีราคาหรือแสดงมูลค่า  

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงิน  

 

ข้อจํากดั  

- เป็นเพียงหลกัฐานประกอบเท่านัน จาํเป็นตอ้งพิสูจน์ความ

เชือถือทีผูใ้หข้อ้มูลดว้ย 

10 การติดตามรายการ 

(Tracing) 

เป็นการติดตามตรวจสอบการบนัทึกรายการในบญัชีบาง

รายการ ทีเกิดขึนตงัแต่ต้นจนจบรายการ (ติดตามจาก

หลกัฐานไปยงับญัชี) 

- ความครบถว้น  

- การตีราคาหรือการแสดงมูลค่า  

- การเปิดเผยขอ้มูล 
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ลาํดับที เทคนคิ / วิธีการตรวจสอบ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

11 การตรวจสอบ

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

เป็ นการตรวจสอบรายก ารที เกียวข้องสัมพัน ธ์กัน 

เนืองจาก ขอ้มูลของรายการหนึงๆ อาจมีความสัมพนัธ์

กบัรายการอืนๆ ได ้เชน่  

 ขาย – ตน้ทุนขาย / รับคืนสินคา้ / ลูกหนีการคา้  

 ซือ – เจา้หนีการคา้  

 ลูกหนีการคา้ – ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  

 เงินใหกู้ ้– ดอกเบียรบัจากเงินใหกู้ ้ 

 ทรัพยสิ์นถาวร – ค่าเบียประกนั / คา่เสือมราคา 

- การแสดงมูลค่า 

- ความถูกตอ้งของรายการทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

(Analytical Tests) 

เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ที

เป็นไปอย่างมีเหตุผลของข้อมูลทางการเงิน เป็นไป

ตามทีคาดหมายไว้หรือไม่ รวมถึงการเปลียนแปลงที

ผิดปกติ 

- พิสูจน์ความถูกตอ้งของรายการทางการเงิน เพือดูรายการที

ผิดปกติ  

- ใชเ้วลาตรวจสอบและค่าใชจ่้ายเพียง เลก็นอ้ย  

- เป็ น วิ ธี ที มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ถ้ าใช้ กับ ลัก ษ ณ ะ รา ยก าร ที มี

ความสัมพนัธ์ชดัเจน 

- ช่วยลดการทดสอบในรายละเอียดของแต่ละบญัชีได ้

- หากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่ามีความต่างทีเป็น

สาระสําคญัต่อการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบตอ้งสอบถามเหตุผล

และใชเ้ทคนิคการตรวจสอบอนืเพิมเติม 

 



 

   บทท ี3  

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ชือและทีตังของสถานประกอบการ 

ชือ : บริษทั คอนเนต ออดิต จาํกดั 

ทีตงั : 244 ซ.พระยามนธาตุฯ ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพฯ 10150 

โทรศพัท ์ : 02-415-0266 

โทรสาร : 02-415-0737 

 เวลาทาํการ : วนัจนัทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น. 

 

 
 

รูปที -  แผนทีตงัสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลักขององค์กร 

3.2.1 บริการสอบบญัชี บริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และกิจการอืนทุกประเภทที

ตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสอบบญัชีและลงนามรับรองงบการเงิน 

3.2.2 บริการด้านทาํบัญชี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษีอากรและการเงิน เพือการจดัทาํ

บญัชีและภาษีทีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากร 

3.2.3 บริการวางแผน และเป็นทีปรึกษาดา้นภาษีอากร 

3.2.4 บริการวิเคราะห์งบการเงิน จดัทาํอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบข้อมูลงบ

การเงิน  

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
 

รูปที -  รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 

 

3.4 ตําแหน่งงานและลักษณะงานทีนกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่ง 

ชือ : สยาม เอือบรูณากุล / รหัส : 6124300024 

ตาํแหน่ง : ผูช่้วยผูส้อบบญัชีฯ 

3.4.2 งานทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

1.  ติดต่อประสานงานกบัสาํนกังานบญัชี และจดัทาํหนงัสือตอบรับงานสอบบญัชี 

2.  การตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี 

3.  การตรวจสอบการผ่านรายการ ตงัแต่การบนัทึกบญัชี งบทดลอง ไปยงับญัชีแยก

ประเภท 

4.  เรียนรู้และตรวจสอบบญัชีตามแนวทางการตรวจสอบบญัชี 

5.  จดัทาํจดหมายยนืยนัยอดสําหรับการตรวจสอบบญัชี และเอกสารทีเกียวขอ้ง 

นางสาวพนิดา เออืบรูณากุล 

กรรมการผูจ้ดัการ – ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ตรวจงบกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรม 

ผูช้่วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ตรวจงบกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 

ผูช้่วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ตรวจงบกลุ่มธุรกิจบริการและคา้ปลีก 

 

 

นกัศึกษาสหกิจ 
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6.  จดัทาํรายละเอียดประกอบงบการเงิน งบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีฯ 

3.5 ชือและตําแหน่งของพนักงานทีปรึกษา 

ชือ-นามสกุล : นางสาวพนิดา เอือบรูณากุล 

ตาํแหน่งงาน : กรรมการผูจ้ดัการ - ผูส้อบบญัชีฯ 

 

3.6 ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน 

ตงัแต่วนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที 22 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ทงัสิน 6 สัปดาห์ 

 

3.7 ขันตอนและวีธีการดําเนินงาน 

3.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงาน 

ปรึกษาร่วมกบัอาจารยท์ีปรึกษาและพนกังานทีปรึกษาเพอืกาํหนดหวัขอ้โครงงาน  

3.7.2 รวบรวมขอ้มูล  

ทาํการรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัโครงงานด้วยการสังเกต สอบถามพนักงานที

ปรึกษา และบุคคล อืนๆ ที เกี ยวข้อง ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพิม เติมจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต  

3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูล  

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพอืพจิารณาความเกียวขอ้ง  ความถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.7.4 จดัทาํเล่มโครงงาน  

จดัทาํเล่มโครงงานและส่งให้อาจารยที์ปรึกษาเพอืขอคาํแนะนาํต่อไป 

 

ตารางที 3-1 ขนัตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

ขนัตอนการดาํเนินงาน กุมภาพนัธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 

.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล

ของโครงการ 
                

.วางแผนการจดัทาํ

โครงการ 
                

.เสนอโครงการเพืออนุมติั                 

.จดัทาํโครงการวางแผน                 

.จดัทาํรูปเล่มรายงานและ 

เอกสารนาํเสนอโครงงาน  
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3.8 อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์  

- เครืองคอมพิวเตอร์ 

- เครืองถ่ายเอกสาร 

- เครืองพิมพเ์อกสาร 

- เครืองคิดเลข 

3.8.2 ซอฟตแ์วร์  

- โปรแกรม Microsoft Word 

- โปรแกรม Microsoft Power Point 

- โปรแกรม Microsoft Excel 



 

   บทท ี4  

ผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ 

 

 ตามทีผูจ้ดัทาํปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาทีบริษทั คอนเนต ออดิต จาํกดั โดยไดรั้บ

มอบหมายงานเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชีฯ ซึงโครงการนีจะกล่าวถึงขนัตอนการสอบบญัชีปี 2562 ของ

บริษทัจาํหน่ายตวัชมฟุตบอลทีต่างประเทศ โดยมีขนัตอนในการตรวจสอบดงันี 

 

4.1 การรับงานสอบบัญชีจากสํานักงานบญัชี 

บริษทั คอนเนต ออดิต จาํกดั จะรับงานหรืองบการเงินของบริษทันิติบุคคลจากสํานักงาน

บญัชีมาตรวจสอบ โดยจะมีขนัตอนในการรับงานแต่ละครังดงันี 

4.1.1 สอบถามขอ้มูล แจง้ประเภทของงบการเงิน และเอกสารทีตอ้งจดัส่งใหผู้ส้อบบญัชี 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชีฯ จะตอ้งช่วยสอบถามขอ้มูลเบืองตน้ต่างๆ จากลูกคา้ (สํานักงาน

บญัชี) เกียวกบังบทีตอ้งทาํการตรวจสอบ และขอ้มลูอืนทีเกียวขอ้ง โดยมีคาํถามต่างๆ เช่น  

- รายไดข้องบริษทันิติบุคคล 

- ประเภทกิจการของบริษทันิติบุคคลทีจะทาํการตรวจสอบ 

- เอกสารทีทางสาํนกังานบญัชีจะจดัส่งใหผู้ส้อบบญัชีฯ และกาํหนดวนัส่งเอกสาร 

- วนัทีตอ้งการรับงบจากผูส้อบบญัชี และวนัทลีงหนา้รายงานของผูส้อบบญัชีฯ 

4.1.2 ลงทะเบียนการตรวจสอบงบนิติบุคคล และแจง้ค่าสอบบญัชี 

รวบรวมขอ้มูลของนิติบุคคลทีตอ้งตรวจสอบให้ผูส้อบบญัชีฯ เพือใชล้งทะเบียนการ

ตรวจสอบงบนิติบุคคลทีเว็บไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชีฯ และจดัทาํหนังสือตอบรับงานสอบบญัชี

เพือให้กรรมการของนิติบุคคลลงนามรับรอง (รูปที - ) และแจง้ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

4.1.3 ตรวจสอบการลงทะเบียนการตรวจสอบงบนิติบุคคล 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของหมายเลขนิติบุคคล ชือนิติบุคคล และวนัสินงวดบญัชีที

เวบ็ไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชี (รูปที - ) 

4.1.4 ติดตามเอกสาร 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชียงัมีหน้าทีช่วยติดตามเอกสารตามขอ้ที 4.1.1 ให้ครบถ้วน และ

รายงานผลตอ่ผูส้อบบญัชี 
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รูปที -  หนงัสือตอบรับงานสอบบญัชี 
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รูปที -  ขอ้มูลผูส้อบบญัชีนิติบุคคล  

 

4.2 ตรวจสอบเอกสารทีได้รับ 

4.2.1 ตรวจงบการเงินปี 2561 (งบการเงินปีทีแลว้) ตามรูปที -  และ รูปที -  

- มีหน้ารายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือไม่  

- ตรวจสอบว่างบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมของสินทรัพยเ์ท่ากับยอดรวมของ

หนีสินและส่วนของเจา้ของ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข หมายเหตุ และรายละเอียดประกอบงบ

การเงิน 

4.2.2 ตรวจกระดาษทาํการรอบ 31_12_2562 (งบการเงินปีนี) ตามรูปที -  

- ตรวจสอบในกระดาษทาํการวา่ยอดดา้นเดบิตและเครดิตเท่ากนัหรือไม่ 

- ตรวจสอบจาํนวนเงินของกาํไรสะสมในกระดาษทาํการ เท่ากับกาํไรสะสมในงบ

แสดงฐานะการเงินปีทีแลว้หรือไม่ (จาก 4.2.1) 

4.2.3 ตรวจสินทรัพย ์

- จดัทาํหนงัสือยนืยนัยอดเงินสดใหก้รรมการรับรอง (รูปที - ) 

- ตรวจสอบเงินฝากออมทรัพยเ์ทียบกบัรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์(รูปที 

4-7) 
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รูปที -  หนา้รายงานของผูส้อบบญัชีปี 2561 (บางส่วน) 
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รูปที -  งบการเงินปี 2561 (บางส่วน)
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รูปที -  ตรวจสอบ “กาํไรสะสม” ในกระดาษทาํการกบังบแสดงฐานะการเงินปีก่อน 
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รูปที -  หนงัสือยนืยนัยอดเงินสด 
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รูปที -  ตรวจสอบเงินฝากออมทรัพยเ์ทียบกบัรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์
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4.2.4 ตรวจหนีสิน 

- ตรวจสอบว่ามีค่าสอบบญัชีค้างจ่ายตามทีตกลงไว ้(จาก 4.1.1) ในรอบบัญชี

ปัจจุบนั (รูปที - ) 

 

 
 

รูปที -  ตรวจสอบว่ามีค่าสอบบญัชีคา้งจ่ายของรอบบญัชีปัจจุบนั 
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- เนืองจากบริษทัมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายของรอบ 12_2561 จนถึงรอบ 12_2562 โดย

มีการจ่ายเมือ 17_1_2563 ซึงให้ตรวจสอบกบัใบเสร็จสรรพากร และภ.ง.ด.50 ปี 

2561 (รูปที - ) 

 

 
 

 
 

รูปที -  ตรวจสอบภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจากใบเสร็จสรรพากร และภ.ง.ด.  
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4.2.5 ตรวจส่วนทุน 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลของนิติบุคคลกบัเว็บไซต์ของกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ ว่าขอ้มูลตรงกบัเอกสารทีไดรั้บมาหรือไม่ หรือมีรายการใดบา้งทีมีการเปลียนแปลง 

(ตามรูปที - )โดยมีสิงทีตอ้งตรวจสอบดงันี 

- ชือบริษทั มีการเปลียนชือหรือไม่ 

- วนัทีจดทะเบียน ตรงกบังบของปีก่อนหรือไม่ 

- ทุนจดทะเบียน มีการเปลียนแปลงหรือไม่ 

- ทีตงับริษทั มีการเปลียนแปลงหรือไม ่

- คณะกรรมการ มีการเปลียนแปลงหรือไม่ 

- วตัถุประสงค ์มีการเปลียนแปลงหรือไม่ 

- ตรวจสอบกาํไรสะสม 

 

 
 

 
 

รูปที -  ตรวจสอบขอ้มูลของนิติบุคคลกบัเวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
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4.2.6 ตรวจรายได ้

- รายไดจ้ากการขาย โดยตรวจบญัชีแยกประเภท และสุ่มตรวจดูรายการทีมีจาํนวน

เงินสูงๆ โดยการขอเอกสารยนืยนั เช่น invoice (รูปที - ) 

 

 
 

รูปที -  ตรวจรายไดจ้ากบญัชีแยกประเภท 



27 

 

- ดอกเบียรับ โดยตรวจจากบญัชีแยกประเภทดอกเบียรับคู่กับบญัชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคาร วา่มียอดดอกเบียรับในบญัชีเงินฝากธนาคารหรือไม่ (รูปที - ) 

 

 
 

รูปที -  ตรวจสอบดอกเบียรับ 
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- รายไดอื้นๆ – ดอกเบียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มื 

• ตรวจสอบจากบญัชีแยกประเภทรายไดอื้นกบับญัชีแยกประเภทดอกเบียคา้ง

รับ วา่มียอดตรงกนัหรือไม่ (รูปที - )  

• และทดสอบการคาํนวณดอกเบียวา่คาํนวณถูกตอ้งหรือไม่ ดงันี 

ดอกเบียจากเงินทีใหกู้ย้มืเมือปี 61 จาํนวน 2,700,000*1% = 27,000 รวมกบั 

ดอกเบียจากเงินทีใหกู้ย้มืปี 62 (ครึงปี) จาํนวน 1,500,000*1% * 6/12 = 7,500 

เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 34,500 บาท 

 

 
 

รูปที -  ตรวจสอบรายได้อืน (ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ย้ืม) 
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4.2.7 ตรวจค่าใชจ่้าย 

- ตน้ทุน-ตวั โดยการตรวจบญัชีแยกประเภท และสุ่มตรวจดูรายการทีมีจาํนวนเงิน

สูงๆ  

- เงินเดือน โดยตรวจกบัภ.ง.ด.1ก (รูปที - ) 

 

 
 

รูปที -  ตรวจสอบคา่ใชจ่้ายเงินเดือนคู่กบัภ.ง.ด.1ก 
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4.3 ตรวจสอบรายการปรับปรุง 

4.3.1 ดูงบในภาพรวมทงัหมด และดูว่ามีรายการปรับปรุงหรือไม่ โดยมีการปรับปรุง  

รายการ (Audit Adjustment - AJE) ดงันี 

- ลูกหนีอืน 6.36 บาท ซึงเป็นยอดภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายของปี 2561 ซึงกิจการนิติ

บุคคลมิไดข้อคืนในรอบ 31.12.2561 ดังนันจึงเป็นค่าใช้จ่ายตอ้งห้าม เพราะไม่

สามารถนาํภาษหีัก ณ ทีจ่ายของปี 2561 มาใชใ้นปี 2562 ได ้

Dr. ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม   6.36 

  Cr. ลูกหนีอืนๆ     6.36 

- ทดสอบการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอบ . .  (รูปที - ) 

Dr. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   252,206.75 

  Cr. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย   252,206.75 
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รูปที -  การทดสอบการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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4.3.2 ทาํตารางสรุปรายการปรับปรุง (AJE) 

 

 
 

รูปที -  ตารางสรุปรายการปรับปรุง (AJE) 

 

4.3.3 สรุปกบัทางลูกคา้ (สาํนกังานบญัชี) วา่จะมีการปรับปรุงตามขอ้ 4.3.2 

 

4.4 ส่งเอกสารทังหมดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบความถูกต้อง 

เตรียมเอกสารและส่งให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบความถูกตอ้ง ดงัรายการต่อไปนี 

4.4.1 งบทดลองทีมีการทาํเครืองหมายคู่กบั Working Paper (รูปที - ) 

4.4.2 Working Paper (รูปที - ) 

4.4.3 AJE Calculation 

4.4.4 TAX Calculation 

4.4.5 หนงัสือรับรองผูบ้ริหาร (รูปที - ) 
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รูปที -  งบทดลองทีมีการทาํเครืองหมาย
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รูปที -  Working Paper
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รูปที -  หนงัสือรับรองผูบ้ริหาร (หนา้ที 1)
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รูปที -  หนงัสือรับรองผูบ้ริหาร (หนา้ที 2)
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4.5 เตรียมเอกสารเพอืให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและลงนามหน้ารายงาน 

4.5.1 ส่งหนงัสือรับรองผูบ้ริหาร เพือใหลู้กคา้ (สาํนกังานบญัชี) นาํไปให้คณะกรรมการ

บริษัทลงนาม และผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีมีหน้าทีติดตามเอกสารดังกล่าวจากลูกค้า 

(สํานกังานบญัชี) 

4.5.2 ทาํงบการเงินปี  (รูปที 4-21) โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของงบการเงินก่อน

ส่งให้ผูส้อบบญัชี ดงันี 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของรอบบญัชี 

- ตรวจสอบยอดของงบแสดงฐานะการเงิน 

- ตรวจกาํไรสะสมในงบกาํไรขาดทุน ตอ้งตรงกบังบงบแสดงฐานะการเงิน 

- หมายเลขของหมายเหตุในงบการเงินตรงกนั 

4.5.3 ทาํหนา้รายงานของผูส้อบบญัชี (Auditor’s Report) (รูปที -  และ รูปที - ) 

4.5.4 แก้ไขงบการเงิน (ถ้ามี) ตามทีผูส้อบบัญชีแจ้งจนงบการเงินเสร็จสมบูรณ์ และ

ผูส้อบบญัชีลงนามหนา้รายงานของผูส้อบบญัชี (Auditor’s Report) 

 

4.6 จัดทํารูปเล่มงบการเงนิ 

4.6.1 ทาํรูปเล่มงบการเงิน ซึงประกอบดว้ย งบการเงินและหนา้รายงานของผูส้อบบญัชี 

จาํนวน  ชุด  

4.6.2 จดัส่งรูปเล่มงบการเงินไปใหลู้กคา้ (สาํนกังานบญัชี) 
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รูปที 4-21 งบการเงินปี 2562 บางส่วน (เฉพาะงบแสดงฐานะการเงิน) 
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รูปที -  หนา้รายงานของผูส้อบบญัชี (หนา้ที 1) 



40 

 

 
 

รูปที -  หนา้รายงานของผูส้อบบญัชี (หนา้ที 2) 



 

 

   บทท ี5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานและวิจัย  

จากทีผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทั คอนเนต ออดิต จาํกดัในส่วนของ

ผูช่้วยผูส้อบบัญชี ผูจ้ ัดทาํได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการ

บนัทึกบญัชี การตรวจสอบการผ่านรายการตงัแต่การบนัทึกบญัชี ไปยงับญัชีแยกประเภท รวมถึง

จดัทาํรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตลอดจนถึงการออกงบการเงิน จดัเตรียมหน้ารายงานการ

ตรวจสอบ จดัทาํจดหมายยืนยนัยอดสําหรับการตรวจสอบบญัชี และเอกสารทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ ใน

การปฏิบติังานในครังนีไดส่้งผลใหไ้ดป้ระโยชน์ดงันี  

5.1.1 ดา้นทฤษฎี 

- ไดน้ําความรู้วิชาตรวจสอบบญัชีทีไดศึ้กษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานจริง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ไดท้ราบถึงขนัตอนและวิธีการเกียวกบัการตรวจสอบบญัชี  

5.1.2 ดา้นการปฏิบติั 

- มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการทาํงานดา้นการตรวจสอบบญัชี 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน  

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

- ไดน้าํความรู้ทไีดศึ้กษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง  

- ทาํใหม้ีความมนัใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 

5.2.2 ปัญหาทีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

- ในช่วงเริมตน้ของการปฏิบติังานใชเ้วลามาก เนืองจากขาดทกัษะการทาํงาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

- นักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปควรศึกษาข้อมูลเกียวกับงานทีจะตอ้งปฏิบัติเพิมเติม

ก่อนออกปฏิบติังาน 
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