การตรวจสอบภายใน
สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน 1
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งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่สําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานภายในสวนราชการ เพื่อใหผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด บทบาทที่สําคัญของงาน
ตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงานในสวนราชการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จในสวนราชการหลายประการ ดังนี้
- ส งเสริ มให เ กิ ดกระบวนการกํากับ ดูแล การบริห ารความเสี่ย งและการควบคุมของสว น
ราชการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมใหการบริหารทรัพยากรของสวนราชการเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชน
แกสวนรวม
- เสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับสวนราชการ
อยางไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมที่ใหความสําคัญ
กับผลสัมฤทธิ์ของงาน และใหลดบทบาทและกระจายอํานาจของหนวยงานกลางไปสูสวนราชการโดยหนวยงาน
กลางทําหนาที่เปนผูกํากับและควบคุมเชิงนโยบายใหอํานาจหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบเองภายใต กรอบกติ กากลางที่กํ าหนด โดยมี การตรวจสอบติดตามประเมิน ผลที่ เปน ระบบการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจของหนวยงานกลาง ทําใหสวนราชการตองให
ความสําคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการตรวจสอบการเงิน
๑. เพื่อพิสูจนความถูกตองความเชื่อถือไดของการบันทึกรายการทางการเงิน การบัญชี และงบแสดง
ฐานะการเงิน
๒. เพื่อพิสูจนความความมีอยูจริงของทรัพยสินวาถูกตอง ครบถวนตรงกับการบันทึกบัญชี และมีการ
ดูแลและปองกันรักษาความปลอดภัย
๓. เพื่อทราบวาระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสมหรือไม

๑ สํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ พิมพครั้งที่ ๑.กรุงเทพฯ:บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด,๒๕๕๖.
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

2

ขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบแตละเรื่อง 2
1

แผนงานการตรวจสอบควรกําหนดขั้นตอน หรือวิธีการตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ
วาในแตละขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบนั้น จะดําเนินการตรวจสอบตั้งแตเริ่มตนสิ้นสุดอยางไรบาง โดยใช
เทคนิคการตรวจสอบที่เ หมาะสม ซึ่งจะช วยให การตรวจสอบไดหลักฐานครบถวนและเพียงพอ และบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน การตรวจสอบเงินสด เพื่อใหทราบวาเงินสดมีอยูจริงและครบถวน ควรใชวิธีการ
ตรวจนั บตัว เงิ นสด และตรวตนขั้ วหรือสํ าเนาใบเสร็จ รับ เงิน และใบสํ าคัญคูจายว า รายการรับ จายเงินทุก
รายการไดมีการบันทึกบัญชี เปนตน
เทคนิคการตรวจสอบ
เทคนิ ค การตรวจสอบ เป น วิ ธี ก ารรวบรวมหลัก ฐานและข อเท็จ จริง ตา งๆในการปฏิ บัติ งานของผู
ตรวจสอบและเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแตละกรณี เชน
 การตรวจนับ เปนการพิสูจนวา สิ่งที่ตรวจนับมีอยูครบถวนตามที่บันทึกไวหรือไม สภาพ การเก็บ

รักษา เปนอยาไร
 การยืนยันยอด เปนวิธีการที่ผูตรวจสอบจัดสงใบยืนยันยอดถึงบุคคลภายนอก ขอใหตอบกลับวา
ขอมูลที่สงไปนั้นถูกตองหรือไม (ตองการใหตอบกลับทุกราย หรือ ตอบกลับเฉพาะมีขอทักทวงเทานั้น)
 การคํานวณ เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลขเพื่อใหแนใจวายอดที่แสดงเปนยอดที่ถูกตอง
 การตรวจสอบผานรายการ เปนการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการผานรายการจาก
สมุดรายการขั้นตนไปสมุดรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจสอบนี้เรียกวา “Posting”
 การทดสอบรายการ เป นการตรวจสอบรายการดานใดด านหนึ่ง ในช วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ละเอียดโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทายของการทํางาน
 การตรวจสอบบัญชียอ ยและทะเบียน เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอย
และทะเบียนสัมพันธกับบัญหรือไม
 การตรวจหารายการผิดปกติ เปนการตรวจรายการบัญชีตางๆวามีรายการที่ผิดปกติหรือไม
 การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เปนการตรวจรายการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน คือ ขอมูล
รายการหนึ่งๆอาจสัมพันธกับรายการอื่นๆได
 การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลง
ของขอมู ลตางๆว าเปนไปตามที่คาดหมาย หรือเปน ไปตามที่ ควรหรือไม อันจะชว ยให เห็น วาต องใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได
 การสอบถาม เปนการสอบถามผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเท็จจริงตางๆ การสอบถามอาจทําไดทั้ง
เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ขอจํากัด คําตอบที่ไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทานั้น
จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอื่น เพื่อใหไดขอเท็จจริงจนเปนที่พอใจ
 การสังเกตการณ เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยางระมัดระวัง โดยใช
ความรูความสามารถที่มีอยู รวมถึงการใชวิจารณาญานพิจารณาสิ่งที่ไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตางๆไว ซึ่ง
ผูตรวจสอบจะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพื่อใหหนวยรับตรวจรับขอสังเกตและยินยอมที่จะแกไขตาม
ขอสังเกตของผูตรวจสอบ
กรมบัญชีกลาง คูมือการตรวจสอบภายในสําหรับสวนราชการ การวางแผนการตรวจสอบและแผนงาน
ตรวจสอบ,๒๕๔๑.
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 การตรวจทาน เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความสมเหตุสมผล หรือความ

นาเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยหาหลักฐานมายืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู
 การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี วิธีการ
ตรวจสอบนี้เรียกวา “Vouching” ซึ่งการตรวจสอบเอกสารวาเปนเอกสารจริง มีการบันทึกรายการถูกตอง
ครบถวน เปนตน
 การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลการปฏิบัติงาน
จริงวาเกิดผลตางหรือไม ถาเกิดผลตาง ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือ
เนื่องจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริงแลวผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากสาเหตุสุดวิสัยซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใชควรเสนอขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
การกําหนดเครื่องหมายการตรวจสอบ
เครื่องหมายที่ใชในการตรวจสอบจะแสดงใหทราบวาผูตรวจสอบใชวิธีการหรือเทคนิคใดในการ
ตรวจสอบ จะใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ตัวอักษร เครื่องหมายถูกผิด หรือการใชดินสอสีตางๆ เชน
 การคํานวณตัวเลขตรงกัน

× ตรวจทานอีกครั้ง

P ตรวจผานรายการ

≠ รายการยังหาเอกสารไมพบ

 สังเกตการณปฏิบัติงานจริง



V การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
= ยอดรวมเดบิตเทากับยอดรวมเครดิต
€ ตรวจสอบกับสัญญาแลว

¢ เปรียบเทียบการยืนยันหรือการตรวจนับ
© ทดสอบการจายเงินกับทะเบียนคุมเช็ค
# รายการปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง

สุมตรวจใบเสร็จรับเงิน

การกําหนดรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ
การกําหนดรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ เพื่อใหผูตรวจสอบสามารถคนหา อางอิงและจัดเก็บ
กระดาษทํ าการไดอย างเป น ระเบี ย บนั้ น ไมมีหลักเกณฑที่แนน อนขึ้น อยูกับดุล ยพินิจ ของผูตรวจสอบ เชน
กําหนดรหัสหรือดัชนีอางอิงโดยใชตัวเลขตอเนื่องตามลําดับ (เรียงตามรายงานการเงิน) กําหนดรหัสหรือดัชนี
อางอิง โดยใชตัวเลขและตัวอักษรในการจัดกลุม เปนตน
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ตัวอยาง แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องการสํารวจระบบการควบคุมภายใน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
เพื่อศึกษาระบบการควบคุมภายในแตละระบบงานของหนวยงานรับตรวจ และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
ความเสี่ยงกอนจะเลือกงานใดงานหนึ่งมาตรวจสอบไดอยางเปนระบบ
ขั้นตอนการตรวจสอบ

การสอบทานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ โดย ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน (Internal Control Questionnaire – IQC) การอธิบายระบบโดยใชแผนผังแสดงทางเดิน
การทํางาน (Flowcharts) และการ Walk-Through) กระบวนการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง
เปนตน เพื่อสํารวจขอมูลเบื้องตน ดังนี้
๑. ดานการบริหาร ประกอบดวย ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การใชทรัพยากร และ
สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน
๒. ดานการเงิน ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ทรัพยสิน และรายงานการเงิน
๓. แบบสอบถามดานอื่นๆ ประกอบดวย การบริหารบุคลากร ระบบสารสนเทศ และการบริหาร
พัสดุ

กระดาษ ผลการตรวจสอบ
ทําการ ถูกตอง ไมถูกตอง

ความเห็น
โดยสรุป

ลายมือชื่อ/วันที่
ตรวจสอบ
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ตัวอยาง แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
๑. จํานวนเงินสดยอย/เงินทดรองราชการเหมาะสมและเพียงพอ
๒. วิธีการและขั้นตอนในการเบิกคาใชจาย มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม
๓. การเก็บรักษาเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ ที่ปลอดภัย สามารถนํามาใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
๔. มีการบันทึกรายการครบถวนถูกตอง และจัดเก็บหลักฐานในการจายเงินเพื่อนําไปขอเบิกคืนเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ ที่เหมาะสม
ขั้นตอนการตรวจสอบ

๑. ตรวจนับเงินสดยอยและเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในสมุดเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ
๒. ทดสอบโดยการรวมยอดในสมุดเงินสดยอย/เงินทดรองราชการวาถูกตอง
๓. ตรวจสอบวา คาใชจายที่นํามาเบิกและยังไมไดนําไปเบิกจากเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ
อยูในวงเงินและไดรับอนุมัติถูกตอง
๔. ใบสําคัญคาใชจายเปนคาใชจายในปปจจุบัน และมีลายมือชื่อผูขอเบิกที่รับผิดชอบในเรื่อง
นั้นๆ
๕. ทดสอบการบันทึกรายการในสมุดเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ
๖. พิจารณาวาระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารคาใชจายเพื่อขอเบิกคืนในสมุดเงินสดยอย/เงิน
ทดรองราชการเหมาะสม ไมบอยเกินไป
๗. ตรวจสอบวา วงเงินสดยอย/เงินทดรองราชการที่เจาหนาที่รับผิดชอบ เหมาะสม และสถานที่
เก็บรักษาปลอดภัย
๘. กรณีที่เจาหนาที่เงินสดยอย/เงินทดรองราชการ ผูทําหนาที่แทนมีมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษรหรือไม/มีการบันทึกสงมอบเจาหนาทีเ่ งินสดยอยฯทันทีที่เขามาปฏิบัติงานหรือไม
๙. ตรวจสอบวา มีเอกสารคาใชจายที่ขอเบิกเงิน แตยังไมจายเงินหรือไม เพราะเหตุใด
๑๐. มีการจายเงิน โดยไมมีเอกสารใบสําคัญหรือไม หากมี เพราะเหตุใด

กระดาษ ผลการตรวจสอบ
ทําการ ถูกตอง ไมถูกตอง

ความเห็น
โดยสรุป

ลายมือชื่อ/วันที่
ตรวจสอบ
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ตัวอยาง แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องการรับ-จายเงิน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
๑. เพื่อใหทราบวาเงินสดมีอยูจริงและครบถวน
๒. เพื่อใหทราบวาการรับ-จายเงิน ถูกตองและครบถวน ตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
๓. เพื่อใหทราบวาการรับ-จายเงิน มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการตรวจสอบ

๑. ตรวจนับเงินสดและหลักฐานแทนตัวเงิน
๒. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวันเปรียบเทียบกับ
เงินสดและหลักฐานแทนตัวเงิน
๓. ตรวจสอบรายการบันทึกรับ-จายเงินสดในบัญชีเงินสดกับหลักฐานการรับ หลักฐานการจาย
วาถูกตองหรือไมตามระบบบัญชีที่กําหนด
๔. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
๔.๑ การควบคุมใบเสร็จรับเงิน เชน การเบิกจายใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุม การเก็บ
รักษาใบเสร็จรับเงิน การแบงแยกหนาที่รับ-จายเงินและบันทึกบัญชี เปนตน
๔.๒ ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาเงิน เชน ตูนิรภัยและหองมั่นคง ความปลอดภัย
๔.๓ ตรวจสอบวงเงินที่เก็บรักษา และระยะเวลาที่เก็บรักษา
๔.๔ ตรวจสอบกรรมการเก็บรักษา เชน การแตงตั้ง/การปฏิบัติงานของกรรมการเก็บรักษา
๕. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับ-จายเงิน วาเปนไปตามขั้นตอนตามระเบียบ และ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว โดย ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการบันทึกบัญชี
สังเกตการณปฏิบัติงาน และสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
ฯลฯ

กระดาษ
ทําการ

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง ไมถูกตอง

ความเห็น
โดยสรุป

ลายมือชื่อ/วันที่
ตรวจสอบ
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ตัวอยาง แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องเงินฝากธนาคาร
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
๑. เพื่อใหทราบวาเงินฝากธนาคาร มียอดถูกตอง
๒. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วาไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ และตามระบบการควบคุมภายใน
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการบันทึกรับ-จายเงินฝากธนาคาร
๒. ตรวจระยะเวลาที่นําฝากวาถูกตองตามระเบียบ
๓. ตรวจงบพิสูจนเงินฝากระหวางผูรับฝากกับผูฝาก เชน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย
เปรียบเทียบยอดคงเหลือกับใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร เปนตน
๔. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร วาเปนไปตามขั้นตอนตาม
ระเบียบ และตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว โดย ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
การบันทึกบัญชี
๕. สังเกตการณปฏิบัติงาน และสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
ฯลฯ

กระดาษ
ทําการ

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง ไมถูกตอง

ความเห็น
โดยสรุป

ลายมือชื่อ/วันที่
ตรวจสอบ
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ตัวอยาง แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องพัสดุ (ครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุ)
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
๑. เพื่อใหทราบวาพัสดุ(ครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/วัสดุ) มีอยูจ ริงและถูกตอง
๒. บัญชีแยกประเภทแสดงมูลคาพัสดุ(ครุภณ
ั ฑ/อุปกรณสํานักงาน/วัสดุ) ถูกตอง
๓. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วาไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ และตามระบบการควบคุมภายใน
๔. คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายพัสดุ(ครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/วัสดุ) มีการคํานวณและบันทึกบัญชีถูกตอง
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการตรวจสอบ

๑. ตรวจนับครุภณ
ั ฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุ
๒. ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีและทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุ
เปรียบเทียบกับครุภณ
ั ฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุที่มีอยูจริง
๓. ตรวจสอบรายการคํานวณคาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/
สินคา/วัสดุ รวมทั้งการบันทึกรายการครบถวนถูกตอง
๔. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
๔.๑ การจําหนายพัสดุ มีมาตราการเกี่ยวกับครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุที่
ลาสมัยและขาดบัญชี และมีรายงานการจําหนายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม
๔.๒ การควบคุม มีการแบงแยกหนาที่การรับ จาย บันทึกบัญชีและทะเบียน มีรายงานผล
การตรวจสอบรับ จายพัสดุคงเหลือประจําปหรือไม สถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอ ปลอดภัย
หรือไม
๔.๓ การจัดหา ดําเนินการจัดหาทันกับความตองการหรือไม จัดทําราคากลางเปรียบเทียบ
กับราคาที่เสนอขายหรือไม และกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญาชัดเจนและรัดกุม
หรือไม
ฯลฯ

กระดาษ
ทําการ

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง ไมถูกตอง

ความเห็น
โดยสรุป

ลายมือชื่อ/วันที่
ตรวจสอบ
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ตัวอยาง แนวการตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานทางการเงิน
๑. เพื่อใหทราบวารายงานทางการเงินครบถวน ถูกตอง และเปนไปตามหลักการบัญชีคูหรือไม
ขั้นตอนการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
ทุน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทประเภทสินทรัพย หนี้สิน และสวนของทุน
๒. ตรวจสอบงบแสดงผลการดําเนินงานในปที่ผานมาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได
คาใชจาย และยอดสุทธิของรายไดสูงหรือต่ํากวาคาใชจาย เปรียบเทียบกับบัญชีทําการ
ประเภทรายได และคาใชจาย
๓. ตรวจสอบงบกระแสเงินสดวา ยอดรายไดสูงหรือต่ํากวาคาใชจาย ปรับปรุงดวยผลกระทบ
ของรายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด รายการคางรับ คางจายของเงินสดรับและเงินสดจายใน
อดีตหรือในอนาคต และรายการของรายไดสูงหรือคาใชจายที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดจาก
การลงทุนหรือการจัดหาเงิน หรือโดยการวิเคราะหรายการจากการเปลี่ยนแปลงในงบแสดง
ฐานะการเงินของปนี้เทียบกับปกอน
๔. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงิน วาไดแสดงขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํา งบการเงินและ
นโยบายการบัญชีที่เลือกใชกับรายการเหตุการณทางบัญชีที่สําคัญ และขอมูลเพิ่มเติมที่
ไมไดแสดงอยูในงบการเงินและขอมูลที่จําเปนและใหประโยชนตอผูใชงบการเงิน

กระดาษ
ทําการ

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง ไมถูกตอง

ความเห็น
โดยสรุป

ลายมือชื่อ/วันที่
ตรวจสอบ
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