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ประจําตัวสอบ………………………. 

ขอสอบจําลอง 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชรัีบอนุญาต 

คร้ังท่ี 19 ( 1/2554 ) 
วิชา  การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ( สวนอัตนัย ) 

วันท่ี    มีนาคม  2554             เวลา  13.00 – 16.00  น. 
สถานท่ีทดสอบ   -                                    ขอสอบมี    3   ขอ                                   
แยกสมุดคําตอบขอละ 1 เลม      
............................................................................................................................................................. 
 ขอ 3  บริษัท มีหลายสาขา   โดยสาขาจะเปนผูรวบรวมเอกสารใบแจงหน้ีและใบเสร็จรับเงินสงให
สํานักงานใหญ ใบแจงหนี1้ใบจะประกบคูกับใบสงสินคา1 ใบ และใบแจงหนี1้ใบจะประกบคูกบั
ใบเสร็จรับเงิน 1ใบ เสมอ และใหรายละเอยีด แฟมใบแจงหนี ้ แฟมใบสงสินคา     และแฟม
ใบเสร็จรับเงิน    ดังตอไปนี้  
แฟมใบแจงหนี้      
     Invoice_No.             เลขท่ีใบแจงหนี ้( Primary Key) 
     Customer_No.         รหัสลูกคา 
     Invoice_Amount       ยอดรวมจํานวนเงิน 
     Due_Date  วันครบกําหนดชําระ 
     Reciept_No  เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 
 แฟมใบสงสินคา      
   BOL_ No.   เลขท่ีใบสงของ 
   Invoice_No.              เลขท่ีใบแจงหนี้( Primary Key) 
    Ship_Date  วันท่ีสง 
    Supplier_ name บริษัทท่ีขนสง  
แฟมใบเสร็จรับเงิน     
    Receive_No                 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ( Primary Key) 
    Check_Amount          ยอดเงินรวม 
    Check No.  เลขท่ีเช็ค 
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จากแฟมท่ีใหมาท้ัง 3 แฟมใหใช GAS ในการตอบคําถาม ดังตอไปนี้ โดยใหระบุวาใชกับแฟมอะไร   
ฟลดอะไร   
       1. ตรวจสอบรายการท่ีออกใบแจงหนี ้และบันทึกรายการขาย แตยงัไมมีการสงสินคา 
       2. ตรวจสอบรายการท่ีมีการสงสินคาแลว  แตยังไมไดออกใบแจงหนี ้และบันทึกรายการขาย 
       3. ตรวจสอบรายการสงสินคาซํ้ามากกวา 1 คร้ัง  แตมีการออกใบแจงหนี้ และ  
          บันทึกรายการขายเพียงคร้ังเดียว   
       4. ตรวจสอบรายการรับชําระเงินไมเต็มจํานวนเงินตามใบแจงหนี ้
โดยจัดทําเปนตารางตามแบบท่ีกําหนดให 

หมายเหตุ :  หากระบุแฟม หรือฟลดผิดไมตรวจ และใหเขียนตัวโตๆใหอานออกชัดเจน  
 
ตัวอยาง 

วัตถุประสงคการตรวจ ขั้นตอนการใช GASในการตรวจสอบ 
หาลูกหนีก้ารคาท่ีผิดปกติ จากแฟมใบแจงหนี้เรียกฟลด SI_AMOUNT มา

ทําการ Stratify ขอมูลตาง ๆเพื่อหาความผิดปกติ 
             ( 20  คะแนน) 
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แนวคําตอบขอสอบจําลอง 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชรัีบอนุญาต 

คร้ังท่ี 19 ( 1/2554 ) 
วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ( สวนอัตนัย ) 

............................................................................................................................................................. 
  การวิเคราะหประเด็น  เพื่อความสมบูรณควรเร่ิมต้ังแตการ ทําหนังสือขออนุมัติจากผูบริหารของ
กิจการ จากน้ันใหใชคําส่ัง Join เปนหลักเนื่องจากขอมูลที่ตองการใชอยูคนละไฟลเกอืบทุกขอ แลว
ใช คําส่ัง Extract  เลือกอยางมีเง่ือนตามท่ีโจทยตองการ 
 

วัตถุประสงคการตรวจ ขั้นตอนการใช GASในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อใหม่ันใจวามีการบันทึกรายการขายถูกตอง       
( Accuracy ) 
 
 

1) ทําหนังสือขออนุมัติจากผูบริหารของกิจการ ในการขอ
แฟมใบแจงหนี้      แฟมใบสงสินคา      และแฟม
ใบเสร็จรับเงิน     เพื่อทําการตรวจสอบ 
2) Download แฟมใบแจงหนี้      แฟมใบสง
สินคา      และแฟมใบเสร็จรับเงิน   ลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของผูสอบบัญชีท่ีมีโปรแกรมตรวจสอบ
สําเร็จรูป(GAS)อยู  
3) ใช GAS โดยใชคําส่ังCount และTotal เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและครบถวนของจํานวนรายการ(Count) 
และมูลคา(Total)ของแฟมใบแจงหนี ้     แฟมใบสง
สินคา      และแฟมใบเสร็จรับเงิน  เทียบกบัของกิจการ  
4)ใช GASโดยใชคําส่ัง ( Verify ) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของประเภทขอมูลท่ีบันทึกในฟลดตางๆของแฟม
ใบแจงหนี ้     แฟมใบสงสินคา      และแฟม
ใบเสร็จรับเงิน   
1) จากแฟมใบแจงหนี ้      และแฟมใบสงสินคา      ใช 
GAS จัดเรียง( Sort )ขอมูลตามเลขท่ีใบแจงหนี ้แลวใช
คําส่ังรวมแฟมขอมูล (Join) ท้ัง 2 แฟมเขาดวยกันโดยต้ัง
ช่ือเปนแฟมขอมูล A 
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2. เพื่อใหม่ันใจวามีการบันทึกการสงสินคาครบถวน  
( Completeness ) 
 
 
 
 
 
 
 
3. เพื่อใหม่ันใจวามีการบันทึกการสงสินคาถูกตอง 
( Accuracy ) 
 
 
4. เพื่อใหม่ันใจวามีการบันทึกการรับชําระหน้ีถูกตอง 
( Accuracy ) 
 
 
 
 
 

2) แฟมขอมูล A ใช คําส่ัง Extract เลือกเฉพาะรายการ
รหัสลูกหนี้  ท่ีไมมีเลขท่ีใบสงของ   
ตัวอยาง คําส่ัง: < > “  ” and =  “ ” 
3)  ใช GAS พิมพรายงาน (Report) รายการรหัสลูกหนี้ท่ี
ไมมีเลขท่ีใบสงของ  
1) จากแฟมใบแจงหนี ้      และใบสงสินคา      ใช GAS 
จัดเรียง( Sort )ขอมูลตามเลขท่ีใบแจงหนี ้แลวใชคําส่ัง
รวมแฟมขอมูล (Join) ท้ัง 2 แฟมเขาดวยกนัโดยตั้งช่ือเปน
แฟมขอมูล A 
2) จากแฟมขอมูล A ใช คําส่ัง Extract เลือกเฉพาะรายการ
เลขท่ีใบสงของ ท่ีไมมีรหัสลูกหนี ้
ตัวอยาง คําส่ัง: < > “  ” and =  “ ” 
3)  ใช GAS พิมพรายงาน (Report) รายการเลขที่ใบสง
ของ ท่ีไมมีรหัสลูกหนี ้
1 ) จากแฟมใบสงสินคา  ฟลดเลขท่ีใบสงของ ใช คําส่ัง 
Duplicate หาเลขท่ีใบสงสินคาท่ีซํ้ากัน 
2 )  ใช GAS พิมพรายงาน (Report) รายการเลขท่ีใบสง
สินคาท่ีซํ้ากัน 
1) จากแฟมใบแจงหนี ้      และใบเสร็จรับเงิน      ใช GAS 
จัดเรียง( Sort )ขอมูลตามเลขท่ีใบเสร็จรับเงินแลวใชคําส่ัง
รวมแฟมขอมูล (Join) ท้ัง 2 แฟมเขาดวยกนัโดยตั้งช่ือเปน
แฟมขอมูลแฟมขอมูล B 
2) แฟมขอมูล B ใช GAS เพิ่มฟลด( Add Column )ผลตาง
การชําระเงิน ( Diff ) 
3) แฟมขอมูล B ใช GAS เรียกขอมูล (Extract) รายการ
ผลตางการชําระเงิน โดยใชเง่ือนไข IF 
Invoice_Amount   > Check_Amount   เพื่อเก็บไวในฟลด
ผลตางการชําระเงิน ( Diff )  
4)  ใช GAS พิมพรายงาน (Report) รายการผลตางการ
ชําระเงิน  
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