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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 1 (1/2539) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) (29 มิ.ย.2539) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีมวง  
 ในการตรวจสอบกิจการที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลแหงหนึ่ง ทานพบวาผูดูแลรักษาระบบ 
(MAINTENANCE PROGRAMMER) จะตองเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการประมวลผลเสมอ ๆ โดย
เฉพาะโปรแกรมการจัดซื้อสินคาโปรแกรมใหมที่ไดนํามาใชเมื่อ 3 เดือนที่แลว ตองมีการแกไขอยางนอยสัปดาห
ละครั้งเปนประจํา ในกรณีดังกลาว ทานคิดวาผูดูแลรักษาระบบจะมีโอกาสแกไขขอมูลหรือปรับปรุงระบบงาน โดย
ไมสมควรหรือไม อยางไร และกิจการควรมีวิธีการควบคุมอยางไรบาง 

( 20 คะแนน) 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 การควบคุมภายในทั่วไปของกิจการที่ใชคอมพิวเตอรคืออะไร และครอบคลุมถึงการสอบทานกิจกรรมใดบาง 
ผูสอบบัญชีสามารถใชเทคนิคใดในการปฏิบัติงาน จงอธิบายโดยสังเขป 

( 20 คะแนน) 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเทา 
  บริษัทที่ทานเขาตรวจสอบใชระบบคอมพิวเตอรแบบ on-line processing system ระบบงานเปน 
Profit-Decentralization โดยกําหนดสงผานขอมูลรายการจากจุดปฏิบัติประมวลผลแบบรวมรายการ 
  สําหรับการควบคุมในระบบประมวลผลในระบบจัดซื้อสินคา ใหอธิบายถึงการควบคุมภายใน 
ขั้นตอนการนําเขา การประมวลผล และการสงออกขอมูล และวิธีตรวจสอบ 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 2 (2/2539) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี  (สวนอัตนัย) ( 28 ก.ย. 2539) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 เมื่อธุรกิจนําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลทางการเงิน อาจมีผลกระทบตอระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายใน ทางดานการจัดโครงสรางขององคกร ทางดานวิธีการประมวลผล และทางดานการออกแบบและวิธี
การปฏิบัติงาน โปรดอธิบายและยกตัวอยางประกอบผลกระทบดังกลาว 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีมวง 
 แผนกตรวจสอบทั่วไป (General Audit) ของสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับทานไดมอบหมายใหทานซึ่งอยู
แผนกตรวจสอบคอมพิวเตอร (Computer Audit) ทําการตรวจสอบบริษัทลูกคาในสวนที่เปน ระบบบัญชีเงิน
เดือนและคาแรก (Payroll Application) ซ่ึงเปนระบบ Online (แตไมไดเปน Real-Time Processing) ทํางาน
เปน Batch Processing และ Interface กับระบบบริหารพนักงาน (Human Resource Management) และกับ
ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) อีกดวย ใหทานแสดงวาทานจะตรวจสอบ การควบคุมการนําขอมูล
เขาสูระบบ บัญชีเงินเดือนและคาแรง ดังกลาว (Input Controls) อยางไรบาง 

( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 บริษัทลูกคาของทานเปนบริษัทประกอบธุรกิจสินคาสุขภัณฑและเครื่องตกแตงบาน มีสํานักงานใหญอยูที่
ประตูน้ํา มีสาขาอยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบปริมณฑลอีกหลายแหง เนื่องจากกิจการขยายตัวอยางนา
พอใจ ผูบริหารไดเริ่มใชคอมพิวเตอรในการดําเนินการเมื่อหาปที่แลว แตประมวลผลโดยระบบแบช ในปนี้เนื่อง
จากการขยายจํานวนสาขาออกไปรวม 15 แหง และผูบริหารตองการระบบขอมูลที่ทันเวลามากขึ้น จึงพัฒนาระบบ
งานใหม โดยระบบงานที่เก่ียวกับการซื้อ - ขาย และสินคาคงเหลือใหประมวลผลแบบออนไลน สวนระบบงาน
บัญชีอ่ืน ๆ ยังคงประมวลผลแบบแบช 
 ถาทานเปนผูตรวจสอบบริษัทลูกคารายนี้ ทานจะกําหนดวัตถุประสงคและแนวการตรวจสอบระบบประมวล
ผลของบริษัทนี้อยางไร โดยใหตอบในรูปแบบคําตอบขางลางนี้ 

( 20 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค แนวการตรวจ 
 ระบบแบช ระบบออนไลน 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 3 (3/2539) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี  (สวนอัตนัย) (29 ธ.ค. 2539) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีมวง 
 สํานักงานของทานไดรับการแตงตั้งจากบริษัท สุดสะดวก จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2540 เปนปแรก 
 ทานไดรับมอบหมายใหเปนผูปฎิบัติงานสอบบัญชีสําหรับบริษัทนี้ โดยมีขอมูลเบื้องตนดังนี้ 
   บริษัท สุดสะดวก จํากัด ดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาทั้งเงินสดและเงินผอน โดยมี
   รานคายอยอยูตามหางสรรพสินคาชั้นนํา 20 แหงทั่วประเทศ และมีลูกคาเงินผอนอยูทั้งสิ้นประมาณ 
   3,000 ราย โดยมีระยะเวลาการผอนชําระตั้งแต 1-3 ป 
   บริษัท สุดสะดวก จํากัด เปนผูแทนจําหนายเครื่องใชไฟฟาหลายยี่หอ และมีปริมาณโผลิตภัณฑที่วาง
   จําหนายทั้งสิ้นประมาณ 2,000 รายการ 
   บริษัทไดนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการประมวลผลขอมูลทางบัญชีและเพื่อผูบริหาร โดยมีการ
   ประมวลผลที่สํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และรานคายอยจะสงขอมูลทุกสิ้นวันเขามายังสํานัก
   งานใหญอยางไรก็ตาม รานคายอยทุกแหงสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับปริมาณสินคาและขอมูล
   สินคาตลอดจนขอมูลเก่ียวกับลูกคาเงินผอนไดตลอดเวลา 
 ใหทานสรุปแผนงานการวางแผนการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการตรวจสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2540 และจัดทําแนวการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสําหรับระบบงานคอมพิวเตอร 
 

( 20 คะแนน) 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 การใชคอมพิวเตอรในการประเมินผลขอมูล กอใหเกิดความเสี่ยงนอกเหนือจากที่เกิดในระบบที่ประมวลผล
ดวยมือ หรือดวยเครื่องจักร 
 ใหอธิบายวาความเสี่ยงเพิ่มเติมเหลานี้มีสาเหตุอยางไร 

( 20 คะแนน) 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 บริษัทที่ทานเขาตรวจสอบใชระบบคอมพิวเตอรแบบ On-Line Processing System ระบบงานเปน Profit-
Decentralization โดยกําหนดสงผานขอมูลรายการจากจุดปฏิบัติประมวลผลแบบรวมรายการ เพื่อทําการตรวจ
สอบวิเคราะหคาใชจายเปนไปตามงบประมาณ และสมเหตุสมผล 
 โดยการเปรียบเทียบกับขอมูลปกอน การตรวจสอบเชนนี้โปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูปจะชวยไดมาก 
  1. ใหทานอธิบายวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขาสูระบบเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห 
  2. เมื่อไดขอมูลมาแลวใหจัดทํารายงานคาใชจายที่สําคัญที่ทานควรจะไดใสใจ 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 4 (1/2540) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 22 มิ.ย.2540) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีสม  
 บริษัท กขค. จํากัด ตองการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อที่เคยจัดทําโดยฝายจัดซื้อสวนกลางมาเปนการจัดซื้อโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงทําใหการจัดซื้ออาจจัดซื้อที่สวนกลางหรือหนวยงานสาขาก็ได เพื่อใหจัดซื้อสินคาได
ทันเวลา และไดสินคาที่มีคุณลักษณะตรงกับที่หนวยงานตองการ ดังนั้นใบสั่งซ้ือใหจัดทําที่หนวยงานที่ตองการสิน
คา แตราคาที่สั่งซ้ือตองเปนตามราคมที่สวนกลางกําหนด สําหรับการจัดสงสินคาใหผูขายจัดสงโดยตรงที่หนวย
งานผูสั่งซ้ือไดเลย โดยมอบใบกํากับสินคา การตรวจรับสินคาที่หนวยงานนั้น แตการจายเงินยังคงตองจายที่ฝาย
การเงินกลางเพียงแหงเดียว โดยกอนจายเงิน ฝายการเงินกลางตองสอบทานวาราคาที่หนวยงานสาขาตางๆ จัดซ้ือ
ไมสูงเกินกวาราคาที่จัดซื้อสวนกลางกําหนดไว และตองสอบทานวามีการรับสินคานั้นจริง 
 ขอใหทาน 

ก. ระบุ ขั้นตอนที่บริษัท กขค จํากัด ควรใชในการ เปลี่ยนระบบงานจากระบบมือมาเปนระบบคอมพิวเตอร 
ข. ระบบการควบคุมที่บริษัท กขค จํากัด เคยใชในระบบการจัดซื้อเดิม ที่จะตองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก

การนําคอมพิวเตอรมาใช และระบุการควบคุมที่บริษัท กขค จํากัด ควรกําหนดขึ้นเพื่อใชแทนวิธีการควบ
คุมดวยมือที่ขาดหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปนั้น 

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 บริษัท เปนหนึ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจซ้ือมาขายไปเครื่องไฟฟาและอุปกรณและมีสาขากระจายอยูตามหาง
สรรพสินคาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผูบริหารของบริษัทไดนําระบบงานคอมพิวเตอรดังตอไปนี้ เขามาใชใน
การประมวลผลขอมูลทางการบัญชีการเงิน 
   ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
   ระบบบัญชีขายและลูกหน้ี 
   ระบบบัญชีจัดซื้อและเจาหนี้ 
   ระบบบัญชีสินคาคงคลัง 
 ปจจุบันบริษัทมีลูกคาที่เปนสมาชิกอยู 2,000 ราย โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษในการซื้อสินคาราคาปกติ 
จะไดรับสวนลด 10% ใหทานจัดทําแนวการตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะระบบสําหรับระบบงานที่ทานเห็น
สมควร 

( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู 
 บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งที่ทานเขาตรวจสอบใชระบบคอมพิวเตอรแบบ  On-Line Processing System 
ระบบงานเปน Profit-Decentralization โดยกําหนดสงผานขอมูลรายการจากจุดปฏิบัติ ประมวลผลแบบรวม 
รายการควบคุมในระบบประมวลผลในระบบสั่งซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสด และมารจิน 
 ใหอธิบายถึงการควบคุมภายในขั้นตอนการนําเขา การประมวลผลและการสงออกขอมูล โดยการวิเคราะห 
กิจกรรมของระบบเปนแตละกิจกรรมเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน เมื่อพบจุดออนแลวใหทานเสนอแนะ
วาควรจะกําหนดใหโปรแกรมเขามาลดความเสี่ยงอยางไร 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 5 (2/2540) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี  (สวนอัตนัย) (21 ก.ย.2540) 

 

 

ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 บริษัท ซ้ืองาย-ขายคลอง จํากัด ไดเริ่มนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดซื้อ และชําระเงินใหกับเจาหนี้ 
โดยกิจกรรมเกี่ยวกับการสั่งซ้ือ จัดทําที่แผนกจัดซื้อ และการตรวจรับสินคาที่สั่งซ้ือ กระทําโดยแผนกรับสินคา ทั้ง
การสั่งซ้ือและการตรวจรับยังเปนระบบมือ โดยเมื่อตรวจรับสินคาแลว แผนกรับของจะจัดทําใบตรวจรับและแนบ
สําเนาใบสั่งซ้ือสงใหแผนกบัญชีเจาหนี้ แผนกบัญชีเจาหนี้จะเก็บรวบรวมเอกสารเหลานี้ เพื่อแนบใบอินวอยซจาก
ผูขาย 
 เมื่อไดรับใบอินวอยซแลว แผนกบัญชีเจาหนี้จะสงเอกสารทั้งหมดใหหัวหนาแผนกบัญชีใหความเห็นชอบ 
หลังจากนั้นจะสงเอกสารใบสั่งซ้ือ ใบตรวจรับ และใบอินวอยซเฉพาะรายการที่ไดรับความเห็นชอบแลวไปยัง
แผนกคอมพิวเตอร เพื่อบันทึกขอมูลเตรียมไว กอนถึงวันกําหนดจาย 1 วัน เครื่องจะพิมพเช็คสั่งจายเพื่อเตรียม
จายใหเจาหนี้ในวันรุงข้ึน 
 ทุกวันแผนกคอมพิวเตอรจะพิมพรายงานการจายเช็คประจําวัน และรายงานการจายเงินประเภทตางๆ ของ
แตละแผนก 
คําถาม 

1. จงระบุความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขอผิดพลาดในการจัดซื้อ และจายเงินของบริษัท ซ้ืองาย-ขายคลองมา 
10 ขอ โดยไมซํ้ากัน 

2. ในแตละขอ จงอธิบายวาจะใชวิธีการควบคุมอยางไร ที่จะลดความเสี่ยงลงได ในกรณีที่เปนการควบคุมที่
เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ใหระบุชื่อหรือวิธีการควบคุมที่ทานจะใชมาใหชัดเจนดวย 

3. ใหทานยกตัวอยางวิธี การตรวจสอบโดยใชโปรแกรมตรวจสอบมาชวยในการตรวจสอบ 5 ตัวอยาง 
พรอมคําอธิบายใหพอเขาใจ 

( 20 คะแนน) 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีมวง 
 ลูกคาของทานรายหนึ่งใชคอมพิวเตอรในการประมวลขอมูลทั้งขอมูลทางบัญชี และขอมูลทางการบริหารอื่น ๆ 
ปรากฏวา ขอมูลที่ไดรับจากระบบคอมพิวเตอร มีความผิดพลาดเสมอ ๆ จนเปนที่วิจารณวา เมื่อใชคอมพิวเตอร
แลว เหตุใดจึงเกิดความผิดพลาดเชนนั้น ทานไดรับงานจากลูกคารายนี้โดยจะตองแนะนําวาระบบควมคุมภายใน
ที่เหมาะสม สําหรับการประมวลผลขอมูลโดยคอมพิวเตอรควรเปนอยางไร ขอใหทานเสนอแนวทางวามาตราการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุผลตอไปนี้ควรเปนอยางไร 

ก. มาตรการควบคุมภายในดานการมอบหมายภาระหนาที่งานใหแกบุคคลากรในศูนยคอมพิวเตอร 
ข. มาตรการควบคุมภายใน สําหรับการ พัฒนาโปรแกรม และการแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสั่งงานใน

ภายหลัง 
ค. มาตรการควบคุมภายในดานการปอนขอมูล การเก็บรักษาขอมูล การ Update ขอมูล และการเขาถึง 

ขอมูลของเจาหนาที่ระดับตางๆ ของกิจการ 
( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 บริษัท สินคาไทย จํากัด ขายสินคาปลีกและสงเครื่องเขียนแบบพิมพ บริษัทไดเปดสาขาใกลสถานศึกษาหลาย
แหงเพื่อขายปลีก และมีพนักงานขายออกไปขายตามสวนราชการ ซ่ึงจะประจําตามสาขาและคุมพื้นที่ที่ไดรับมอบ
หมาย บริษัทใชคอมพิวเตอร on-line , Real time โดยมีระบบงานเชื่อมโยงกันทุกระบบ ยกเวนระบบบัญชีจะตอง
ผานเขาสูระบบฝายงานบัญชี ซ่ึงไดออกแบบใหรับงานประจําวันของแตละระบบปฏิบัติมาพักไว แลวจึงจะมีการ
ตรวจสอบอนุมัติผานเขาระบบ GL 
 การคาขายกับราชการนั้นจะตองไดรับคําสั่งซ้ือจากทางราชการแลว จึงจะมาทําใบรับคําสั่งซ้ือโดยเขาระบบ
คอมพิวเตอร ในโปรแกรมการเสนอราคา ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับระบบขายเชื่อ ระบบคลังสินคา บริษัทจะมีระบบการ
จองสินคาไวระหวางเสนอราคาเพื่อใหสามารถสงสินคาโดยไมถูกปรับ การจองสินคานั้นเขามาจองที่สํานักงานใหญ
ได ระบบสินคาของสาขาและสํานักงานใหญเชื่อมโยงกันเมื่อมีการจองสินคาผานเขามาในระบบสํานักงานใหญ ที่
ธุรการคลังสินคาจะพิมพใบจองของสาขาออกมาดวย พนักงานคลังจะนําไปกันสินคาไว และเมื่อพนักงานขายได
รับคําสั่งซ้ือแลวจะนํามาพิมพใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหน้ี จากการพิมพครั้งนี้หากสินคาใดจองที่สํานักงาน
ใหญจากสภาพการจองจะเปลี่ยนเปนใบเบิกตัดรายการจอง แตสําหรับสาขาที่ขายไปจะตัดรายการจองมาเปนราย
การขายแจงใหเจาหนาที่คลังจัดสินคาให หากเสนอราคาไมได พนักงานขายจะมายกเลิกการจอง จากการสังเกต
การตรวจนับสินคาทานจะพบวามีสินคาเกา คงเหลือเปนจํานวนมาก และสินคาบางชนิดตกรุน สอบถามเจาหนาที่
คลังพบวาเนื่องจากมีการจองแลวขายไมได เมื่อมายกเลิกการจองชาทําใหไมสามารถนําออกขายได 
 ในฐานะที่ทานเปนผูสอบบัญชี ทานมีวิธีแนะนําใหบริษัทนําระบบคอมพิวเตอรที่มีอยูมาชวยกิจการบริหารสิน
คาอยางไร จึงจะทําใหสินคาไมลาสมัยหรือเสื่อมสภาพ     เพราะแมวาการรับรองงบการเงินของทานเปนไปตาม
ขอมูลของกิจการ แตวันหนึ่งบริษัทยอมขาดสภาพคลอง เพราะสินคาคงเหลือไมสามารถนํากลับมาเปนตัวเงินได 
จะเปนผลตอชื่อเสียงของสํานักงานทาน 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 6 (3/2540) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 21 ธ.ค.2540) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว  
 โปรแกรมคอมพิวเตอรแยกได เปนซอฟตแวรระบบ  (System Software) และซอฟตแวรประยุกต 
(Application Software) ใหอธิบายวาซอฟตแวรทั้งสองประเภทตางกันอยางไร 

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 กลุมบริษัท สื่อไรสาย ดําเนินธุรกิจครบวงจรเกี่ยวกับการขายใหบริหารอุปกรณทางเทคโนโลยี โดยมีการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการประมวลผล ทานไดรับมอบหมายจากหัวหนาสํานักงานใหจัดทํารายงานสรุปวิธี
การและขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในขั้นตนของกลุมบริษัทดังกลาว เพื่อใชในการประชุม
รวมกับผูบริหารของกลุมบริษัท ใหทานสรุปวิธีการและขั้นตอนพรอมคําอธิบายอยางยอที่จะใชนําเสนอตอผูบริหาร
ของกลุมบริษัท  

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 บริษัท คาสง จํากัด ขายเครื่องไฟฟา บริษัทใชระบบคอมพิวเตอร On-Line, Real time โดยมีระบบงานเชื่อม
โยงกันทุกระบบ ยกเวนระบบบัญชีจะตองสงผานเขาสูระบบฝายงานบัญชีซ่ึงไดออกแบบใหรับงานประจําวันของ
แตละระบบปฏิบัติมาพักไวแลว จึงจะมีการตรวจสอบอนุมัติผานเขาระบบ GL t 
 ในฐานะที่ทานเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดพบปญหาที่ผานมาคือ เมื่อสงใบยืนยันยอดลูกหนี้แลว ปรากฏวา
เกือบ 50% สงกลับคืนมาโดยแจงวาไมมีผูรับ จากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในพบวาพนักงานขายและ
พนักงานเก็บเงินเปนหนวยงานเดียวกัน ลูกหนี้ของพนักงานคนใด พนักงานขายคนนั้นตองออกไปเก็บเงินเอง 
พนักงานขายมีระบบโปรแกรมเขาไปตรวจสอบวาลูกหน้ีรายใดถึงกําหนดแตแกไขไมได พนักงานขายจะพิมพใบ
ลูกหนี้ครบกําหนดชําระ 3 ฉบับ โดยในรายงานนี้จะมีชื่อลูกคา จํานวนเงิน รหัสลูกหน้ี เลขที่ใบกํากับภาษี/ใบสง
ของ/ใบแจงหนี้ สงใหธุรการขายซึ่งทําหนาที่เก็บเอกสารใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน พนักงานธุรการ
ขายสงมอบใบเสร็จฉบับหนึ่งมาแนบเก็บไวกับใบลูกหน้ีครบกําหนดชําระที่มีลายมือชื่อของพนักงานแจงหนี้ และ
นําสําเนาใบเสร็จฉบับหนึ่งมาแนบเก็บไวกับใบลูกหนี้ครบกําหนดชําระที่มีลายมือชื่อของพนักงานขายที่ลงนามรับ
เอกสาร และสงใบครบกําหนดชําระอีกฉบับใหพนักงานการเงินเพื่อรอการสงเงินโดยพนักงานขาย 
 ใหทานประเมินระบบลูกหน้ีของบริษัทวาระบบประมวลผลของบริษัทเชื่อถือได และมั่นใจวาจํานวนเงินลูกหนี้
การคาที่แสดงในงบการเงินจะไดรับชําระตามที่แสดง    

 
( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 7 (1/2541) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 21 มิ.ย.2541) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง  
  ทานเปนผูสอบบัญชีของหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ซ่ึงใชระบบฐานขอมูลเก็บขอมูลลูกคา การขาย การ
สั่งซ้ือ และสินคาคงเหลือ โดยทุกสาขาตองสงขอมูลมาประมวลผลรวมกันที่ระบบฐานขอมูลในสํานักงานใหญ ใน
ปที่ผานมาหางสรรพสินคาหลายแหงเกิดไฟไหม ทานเกรงจะเกิดความเสี่ยง และไมแนใจวาลูกคามีมาตรการให
ระบบงานสามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง หรือไมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงตองการตรวจสอบระบบการวางแผนปอง
กันความเสียหาย และการปฏิบัติงานฉุกเฉินของหางสรรพสินคาแหงนี้ ใหทานวางแผนการตรวจดังกลาวโดยระบุ 
  ก. วัตถุประสงคการตรวจ 
  ข. วิธีการควบคุมใหระบบงานสามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง 
  ค. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ 

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู 
  ใหทานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ ในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 
  2.1 มาชวยในการจัดทํางบทดลอง 
  2.2 ใหทานอธิบายวาจากงบทดลองที่ทานได Import มานั้นทานสามารถจะนํามาตรวจสอบวิเคราะหอะไร
ไดบาง 

( 20 คะแนน) 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
  ใหระบุถึง Application Control ที่เหมาะสมในการที่จะ detect/prevent สิ่งที่เกิดขึ้นตอไปนี้ 
  ก. พนักงานปอนขอมูลเกิดขอผิดพลาดในการปอนขอมูลจากเอกสารในลักษณะ On-line  
  ข. เจาหนาที่คอมพิวเตอรไมสามารถตัดสินใจไดวาเงินสดรับไดมีการ Update แลวหรือไม 
  ค. พนักงานปอนขอมูล ปอนขอมูลผิดจาก 317 เปน 3 x 7 
  ง. ระเบียน (record) จํานวนหนึ่งในแฟมขอมูลถาวรเงินเดือน ถูกขามไปในการ Update เพราะการ
   ประมวลผลแบบแบบดังกลาวอานไมถึงระเบียนสุดทาย 
  จ. โปรแกรมเมอรซ่ึงไมมีหนาที่เก่ียวของถือโอกาสใชโปรแกรมเงินเดือน เพิ่มเงินเดือนใหตัวเอง 

 
( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 8 (2/2541) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) (20 ก.ย. 2541) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา  
   บริษัท อูทองการคา จํากัด เปนบริษัทขนาดกลาง มีพนักงานที่รับผิดชอบดานคอมพิวเตอรอยู  
10 คน พนักงานเหลานี้รับผิดชอบทั้งทางดานบัญชีและคอมพิวเตอร โดยทั่วไปแลวกลาวไดวาบริษัทมีระบบควบ
คุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยที่คอนขางดี แตอยางไรก็ตามมีปญหาเกิดขึ้นบางประการ 
   ประการแรก พนักงานคอมพิวเตอรทุกคนทราบรหัสผานซึ่งกันและกันเนื่องจากพนักงานแตละคน
มีความคิดวาทุกคนมีความซื่อสัตย เรื่องน้ีจึงไมนาจะมีปญหา 
   ประการที่สอง พนักงานทุกคนละเลยวิธีการแจกจายเอกสารที่ควรจะเปน พนักงานทุกคนสามารถ
จะเขามาในหองคอมพิวเตอรเพื่อหยิบรายงานออกไปโดยมิไดมีการบันทึกขอมูลแตอยางใด สิ่งตางๆ เหลานี้ได
รับการทักทวงจากบุคลากรฝายอื่น แตมิไดมีการแกไข 
  ใหทํา  ใหแสดงความคิดเห็นตอปญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท อูทองการคา จํากัด ทางแกปญหาควรเปน
อยางไร 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 2. (ขอสอบ ก.บช. คร้ังที่ 8 ขอ 2 ก.ย. 2541) 
   บริษัท วิศวกร จํากัด เปนบริษัทจัดจําหนายชิ้นสวนและสวนประกอบของอุปกรณที่ใชในการผลิต 
ลูกคาของบริษัทที่สําคัญไดแก ผูผลิตเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถายนตและ
เครื่องจักร โดยบริษัทมีสํานักงานและคลังสินคาอยูในสถานที่เดียวกัน บริษัท วิศวการ ใชระบบมินิคอมพิวเตอร
และมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวน 20 เครื่อง และเครื่องพิมพจํานวน 4 เครื่อง เชื่อมตอเปนระบบเครือขาย 
แผนกคอมพิวเตอรประกอบดวยผูจัดการแผนกซึ่งรายงานตอผูอํานวยการฝายปฏิบัติการคอมพิวเตอร บริษัทฯ 
ใชระบบคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลคําสั่งซ้ือของลูกคา การแจงหน้ี ลูกหนี้และเจาหนี้ สินคาคงเหลือ การ
วิเคราะหการขาย และบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบงานสวนใหญเปนแบบโตตอบ (Interactive) บริษัทจาง
บริษัทภายนอกในการประมวลผลดานเงินเดือน สวนระบบสินทรัพยถาวรใชการประมวลผลดวยมือ การพัฒนา
ระบบทั้งหมดทําโดยผูขายอุปกรณหรือบริษัทรับพัฒนาซอฟตแวร ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่งเสร็จสิ้นการสอบ
ทานโครงสรางการควบคุมภายในของกิจการ และพบจุดออนในระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบ
คอมพิวเตอรดังน้ี 

ก. การกระทบยอดรวมของชุดรายการทําโดยผูจัดการแผนกคอมพิวเตอร 
ข. เอกสารคูมือทั้งหมดมีเพียงคูมือในการสั่งใหคอมพิวเตอรดําเนินงานเทานั้น โดยเอกสารดังกลาวจัดทํา

โดยผูขายซอฟตแวร 
ค. บันทึกของจอเฝาคุม (Console Log)  มีการจัดทําโดยระบบทุกวันแตไมมีการตรวจสอบหรือเก็บไวใน

แฟมเอกสาร 
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ง. การขอแกไขโปรแกรมตางๆ จะเสนอโดยผูจัดการแผนกคอมพิวเตอร และดําเนินการแกไขและทดสอบ
โดยผูขายซอฟตแวรโดยไมมีการอนุมัติอยางเปนทางการ 

จ. ไมมีการใชรหัสผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถเขาถึงระบบงานทุกระบบงานที่เชื่อมตรงอยู 
ฉ. บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร (EDP Steering Committee)  

ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดแผนระยะยาวสําหรับระบบประมวลขอมูลไมมีคณะกรรมการความปลอดภัย 
(Security Committee) และไมมีแผนกฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหายกับระบบ (Disaster 
Contingency and Recovery Plan)  

 ใหทาน 2.1 ระบุการควบคุมภายในทั่วไปที่ผูสอบบัญชีควรใชในการพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
    ควบคุมภายในของกิจการ 
   2.2 เสนอแนะวิธีการแกไขจุดออน 6 ประการ ที่กลาวถึงขางตน พรอมทั้งบรรยายวาขอเสนอแนะ
    นั้นจะสามารถชวยปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคตไดอยางไร 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
   บริษัท นิวเวฟ จํากัด ใชระบบคอมพิวเตอรในการจายคาแรงประจําสัปดาห โดยแฟมขอมูลแรง
งานประกอบดวยฟลด 5 ฟลด และมีลักษณะ (File layout) ดังตอไปนี้ 
   

ENUM Picx(6) Character 
ENAME Picx(20) Character 
REG_HR Pic9(2) Numeric 
OT_HR Pic9(2) Numeric 
ENDDATE mmddyy Date 

    
   ขอมูลเพิ่มเติม 
    1. ENUM = เลขประจําตัวพนักงาน 
    2. ENAME = ชื่อพนักงาน 
    3. REG_HR = จํานวนชั่วโมงทํางานปกติตอสัปดาห ซ่ึงกําหนดไวไมเกิน 40 ชั่วโมง 
    4. OT_HR = จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอสัปดาห ซ่ึงกําหนดไวไมเกิน 10 ชั่วโมง 
    5. ENDDATE = เดือนวันปสุดทายที่จายคาแรงในสัปดาหนั้น 
    6. สมมติวามีพนักงานชื่อ Amorn Thaitest เลขประจําตัว 123456 
   คําสั่ง จัดทําขอมูลทดสอบ (Test Data) ในการจายคาแรงประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 12 สิงหาคม 
    2541 ในกรณีขางลางตอไปนี้ทุกกรณี 
    ก. Field Check ของฟลดทั้ง 5 ฟลด 
    ข. Completeness Check ของฟลดทั้ง 5 ฟลด 
    ค. Limit Check ในการจายตามจํานวนชั่วโมงทํางานปกติและจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 9 (3/2541) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 20 ธ.ค. 2541) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 ถาทานเปนผูสอบบัญชีที่ทําการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวแทนจําหนายเครื่องสําอาง 
รายหนึ่ง ซ่ึงมีสินคาคงเหลือจํานวนหลักพันรายการ บริษัทเก็บสินคาคงเหลือดังกลาวไวในคลังเก็บสินคาของ 
ตนเองสวนหนึ่ง และในคลังเก็บสินคาที่เชาไวอีก 2 แหง แฟมขอมูลสินคาคงเหลือเก็บไวในจานแมเหล็ก และจะ 
Update ขอมูลทุกสิ้นวันทําการ 
 Record ของสินคาคงเหลือประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 
  รหัสสินคา 
  โกดังที่จัดเก็บสินคา 
  คําอธิบายรายละเอียดสินคา 
  ปริมาณสินคาคงเหลือ 
  ราคาทุนตอหนวย 
  วันที่ซ้ือสินคาครั้งสุดทาย 
  วันที่ขายสินคาครั้งสุดทาย 
  ปริมาณสินคาที่ขายไดในปนี้ 
 ทานในฐานะผูสอบบัญชีวางแผนที่จะไปสังเกตการณ การตรวจนับสินคาคงเหลือตามวันที่กําหนด โดย
ทานมีแฟมขอมูลสินคาคงเหลือที่แสดงยอด ณ วันที่ตรวจนับ และมีโปรแกรมตรวจสอบดวย 
ตองการ ใหทานระบุขั้นตอนการตรวจสอบ และอธิบายถึงการใชโปรแกรมตรวจสอบและแฟมขอมูลสินคา 
คงเหลือ ชวยใหการตรวจสอบสินคาคงเหลือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

( 20 คะแนน) 
 
 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 ขอที่ 1 บริษัท สากลการคา จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงสินคา ของบริษัทในเครือออกไป
จําหนายทั่วโลก และจัดหาวัตถุดิบมาใหกับบริษัทในเครือที่ทําการผลิตสินคา บริษัทมีความจําเปนที่ตองติดตอ
บริษัทตางๆ ทั่วโลก โดยผาน Internet และขณะเดียวกันจะตองการติดตอบริษัทในเครือ และหนวยงานในบริษัท
ผาน Network ตางๆ ของบริษัทและเครือ บริษัทเกรงวาจะเกิดความไมปลอดภัยในขอมูล คณะกรรมการบริษัทจึง
ไดกําหนดเปนแผนงานชื่อวา 
 “Takeing Control of Electronic Records” ใหฝายบริหารขอมูลไปจัดทโครงสรางระบบขอมูลมาเสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตอไป 
 ในภาพขางลางนี้เปนโครงสรางของระบบเครือขายที่คณะกรรมการในฝายบริหารขอมูลเสนอมา ใหทาน
อธิบายคําตางๆ ในภาพใหกรรมการเขาใจวาคิดอะไร และระบบนี้จะชวยใหเกิดความปลอดภัยในขอมูลอยางไร 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู 
  บริษัท ขจรไกล จํากัด เปนบริษัทผลิตและจําหนายสินคาอุปกรณไฟฟา ปจจุบันบริษัทไดขยายกิจการ
เปนบริษัทขนาดกลางที่มีหลายแผนก แตการปฏิบัติงานสวนใหญของบริษัทยังคงใชระบบเกา โดยเพิ่งมีการนําเอา
คอมพิวเตอรเขามาใชในระบบเงินเดือนและคาแรง ในระบบคาแรงมีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
  คนงานแตละคนจะรับบัตรลงเวลาประจําสัปดาหในวันจันทรตอนเชา กรอกชื่อและเลขประจําตัวลงใน
บัตร บัตรลงเวลาดังกลาวจะวางไวที่ประตูทางเขาโรงงงาน เมื่อพนักงานเขาหรือออกงานจะทําการบันทึกเวลาเขา
ออกโดยใชเครื่องตอกเวลา ในวันจันทรสัปดาหตอมา หัวหนาคนงานจะทําการรวบรวมบัตรลงเวลาสัปดาหกอน
และสงใหแผนกประมวลผลขอมูลที่โรงงานบันทึกขอมูลเลขประจําตัวคนงานและจํานวนชั่วโมง และสงขอมูลมาที่
แผนกประมวลผลขอมูลที่บริษัทโดยผานทาง Modem 
  แผนกประมวลผลขอมูลที่บริษัทจะจัดเตรียมแฟมเวลาประจําสัปดาหโดยอาศัยขอมูลจากแฟมขอมูล
หลักตามเลขที่ของคนงาน เช็คสั่งจายคนงานจะจัดทําโดยคอมพิวเตอร และสงใหผูจัดการฝายการเงินลงนาม 
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พรอมทั้งรายละเอียดคาแรงที่จะจายสําหรับคนงานแตละคน จากนั้นจะจัดสงใหหัวหนาคนงานเพื่อสงมอบใหคน
งานตอไป ในกรณีที่คนงานไมไดมารับเช็คทันที หัวหนาคนงานจะเก็บไวเพื่อรอมารับในวันถัดไป 
  หัวหนาคนงานจะเปนผูแจงใหแผนกประมวลผลขอมูลที่บริษัททราบถึงการเขาหรือออกของคนงาน 
การเปลี่ยนแปลงอัตราคาจาง หรือรายการเปลี่ยนแปลงอื่นที่กระทบตอการคิดคาจาง นอกจากบัตรลงเวลาคนงาน
ยังตองกรอกบัตรจดเวลาประจําแตละงานในแตละวัน โดยทุกสิ้นวันจะมีการรวบรวมและนําสงแผนกบัญชีตนทุน 
เพื่อทําการบันทึกงบตนทุนงานตอไป 
  ในการประเมินระบบบัญชีคาแรง พบขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
   คาแรงของคนงานกอนหักภาษี ณ ที่จาย และรายการหักอ่ืนจะไมเกิน 3,000 บาทตอสัปดาห 
   การขึ้นคาแรงจะไมเกิน 10 บาทตอชั่วโมง 
   ไมมีการใหคาลวงเวลาเกินกวา 20 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห 
   มีการวาจางคนงาน 150 คน ใน 10 แผนก 
  แตเดิมระบบคาแรงมีปญหาอยูบาง และยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อใชระบบคอมพิวเตอรเขาชวย หัวหนาคน
งานตองการทราบถึงเวลาที่คนงานขาดงาน วางงาน เพื่อนํามาพิจารณาสาเหตุที่ไมมีประสิทธิภาพ และไดพบ
ปญหาเหลานี้ที่เกิดขึ้น 
  (1) เช็คที่จายคนงานไมถูกตอง เนื่องจากมีคนงานคนหนึ่งกรอกเลขที่ประจําตัว 2 เลขในบัตรลงเวลา 
 (2) มีเช็คจายจํานวน 12,345.50 บาท แทนที่จะเปน 1,23455 บาท 
 (3) เช็คออกใหคนงานไมครบถวน โดยตรวจพบเมื่อมีการจายเช็คใหคนงาน 
 (4) มีขอมูลในแฟมขอมูลหลักบางสวนถูกทําลาย แฟมขอมูลหลักจัดเก็บอยูในเทปแมเหล็ก 
 (5) มีการจายเช็คเกินจากยอดที่ควรจะเปน จากการติดตามผลทราบวาเกิดจากการบันทึกขอมูลชั่วโมง
  การทํางานผิดจาก 49 ชั่วโมง เปน 94 ชั่วโมง 
 (6) มีหลายรายการ (Record) ในแฟมขอมูลหลักไมไดถูกบันทึกและรวมอยูใน Updated master file 
  และถูกคนพบหลักจากมีการจายคาแรงไปแลวหลายสัปดาหซ่ึงอาจเกิดจากการสื่อสารขอมูลระหวาง
  โรงงานและบริษัท 
 (7) มีการเพิ่มอัตราคาจางใหคนงานที่รูจักกันโดยเจาหนาที่ของแผนกประมวลผลขอมูลโดยมีการตรวจพบ 
  ภายหลัง 
ใหทํา แจกแจงถึงขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นเก่ียวกับการควบคุมภายในของระบบคาแรง และเสนอแนะการ
  ปรับปรุงเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแตละขอบกพรองที่แจกแจงไว 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 10 (1/2542) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 20 มิ.ย. 2542) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 
  ทานกําลังตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัยของระบบโปรแกรมประยุกต วัตถุประสงคของการตรวจ
สอบเพื่อใหแนใจวา การบริหารความปลอดภัยของ USER-ID และ PASSWORDS ในการใชโปรแกรมประยุกต
ของกิจการที่ตรวจสอบเพียงพอ ทานจึงมีแบบสอบถามดังมีขอความตามหัวขอขางลางดังนี้ 
 1. การกําหนด รหัสผูใชงาน (USER-ID) มีรูปแบบเฉพาะ 
 2. การกําหนด รหัสลับ (Passwords) มีรูปแบบที่ปองกันความปลอดภัยได 
 3. การกําหนด Passwords ไดกําหนดใหแกผูใชที่ไดรับอนุมัติ 
 4. การกําหนด Passwords เปนที่รูกันเฉพาะผูมีสิทธิใชเทานั้น 
 5. เวลาบันทึก Passwords รหัสลับนี้จะไมปรากฏใหผูอ่ืนเห็น 
 6. Passwords จะถูกเปลี่ยนบอยๆ 
 7. Passwords จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ และ Password ของพนักงานที่ลาออกไดถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเชนกัน 
 8. กําหนดความยาวของรหัสลับจะมีโปรแกรมบังคับใหผูใชัตองกําหนดขึ้นมาอยางนอยก่ีตัวอักษรจึงจะผาน
     ใหใช 
 9.กําหนดใหจํานวนความผิดพลาดในการบันทึกรหัสลับไดก่ีครั้ง จากนั้นหากยังไมถูกตองก็ใหหลุดจากระบบ 
 10. กําหนดระยะเวลาการหมดอายุของรหัสลับ 
 11. การจัดเก็บรหัสลับจะถูกแปลงไวไมใหอานออก 
 จากแบบสอบถามขางตนใหทานตอบคําถามขางลางนี้ 
 1. จากคําถามขางตน ทานคิดวาจะมีคําถามอื่นอีกหรือไม 
 2. ทานจะประเมินผลและสรุปผลจากคําตอบขางตนอยางไร 
 3. ถาทานจะนําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดทําโปรแกรมตรวจสอบเพื่อใหคอมพิวเตอรชวยสรุปผลการ   
     ประเมินของทาน ทานจะมีวิธีการกําหนดน้ําหนักคําตอบอยางไร เพื่อชวยสรุปผลการประเมินไดรวดเร็ว 

 
( 20 คะแนน) 
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ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
  ผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบบันทึกการประมวลขอมูล (Run Log) ที่จัดทําโดยเครื่องคอมพิวเตอร
แบบเมนเฟรม ในบันทึกแสดงขอมูลการประมวลรายการในระหวางการทํางานกะกลางคืนของวันที่ 1 กรกฎาคม 
ดังนี้ 
 

วันที่ เวลา รหัสพนักงาน
ปฏิบัติการ 

เลขที่งาน ระยะเวลา 
(วินาที) 

หนวยความจํา 
(กิโลไบท) 

990701 02:05:11 780 2260 180 200 
990701 02:16:24 090 3040 230 010 
990701 02:23:07 810 0660 050 080 
990701 02:37:22 090 0900 010 560 
990701 02:45:46 810 0330 340 090 
990701 02:58:40 780 3050 010 400 
990701 03:10:10 810 2260 180 200 
990701 03:15:27 120 1670 200 170 
990701 03:22:54 810 0510 050 090 
990701 03:35:40 780 3040 290 400 

 
ขอมูลอ่ืนที่รวบรวมโดยผูสอบบัญชีมีดังนี้ 

 พนักงานปฏิบัติการที่มีรหัส 90,500,780,810 เปนพนักงานที่ตองปฏิบัติงานในกะดังกลาว 
 งานเลขที่ 0-999 เก่ียวของกับการควบคุมการผลิต 

 งานเลขที่ 1000-1999 เก่ียวของกับการประมวลขอมูลเงินเดือน 
 งานเลขที่ 2000-2999 เก่ียวของกับการประมวลขอมูลเจาหนี้ 
 งานเลขที่ 3000-3999 เก่ียวของกับการประมวลขอมูลลูกหนี้ 
 งานตั้งแตเลขที่ 4000 ขึ้นไป เก่ียวของกับการประมวลขอมูลอ่ืนที่ไมมีการกําหนดเวลาไวแนนอน 

 การประมวลขอมูลเงินเดือนมีกําหนดวาตองประมวลทุกวันที่ 14  และวันสุดทายของแตละเดือน 
 ตามเอกสารประกอบระบบที่มีอยูระบุวา 

 โปรแกรมการควบคุมการผลิตแตละโปรแกรมมีขนาดเล็ก ตองใชหนวยความจําในการประมวลผลไมเกิน 100  
 กิโลไบล และใชเวลาในการประมวลผลนอยกวา 100 วินาที 
 โปรแกรมสําหรับประมวลขอมูลลูกหน้ีและเจาหนี้มีขนาดใหญตองใชหนวยความจํามากกวา 100 กิโลไบท และ
 ใชเวลาในการประมวลผลประมาณ 2-6 นาที 
 
  ใหทานวิเคราะหขอมูลขางตนแลวระบุวาขอมูลขางตนใชในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภาย
ในของระบบประเภทใด และในเรื่องใด และระบุคําถามที่ผูสอบบัญชีจะตองสอบถามเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถสรุป
ผลการสอบทานได 

 
( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา 
ก. ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 28 กําหนดวาในการวางแผนตรวจสอบกิจการที่ใชคอมพิวเตอร

ในการประมวลผลนั้น ผูตรวจสอบตองรวบรวมขอมูลและตองมีความรูในเรื่องใดเพิ่มเติมจากการ
ตรวจสอบกิจการที่ใชระบบมือบาง จงอธิบายเปนขอๆ พรอมยกตัวอยางใหเขาใจ 

ข. การถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มของกิจการธนาคารใชการประมวลผลแบบใด และจงระบุชื่อวิธีการ
ควบคุมโดยโปรแกรมที่ธนาคารตองใชในแตละขอยอยขางลาวนี้ เพื่อใหแนใจวา 

   (ก) ผูถอนเงินเปนผูมีสิทธิอยางถูกตอง 
   (ข) จํานวนเงินที่ถอนไมเกินจํานวนเงินที่จะถอนได 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 11 (2/2542) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 19 ก.ย. 2542) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู  
  ในการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในทางดานการเงิน (Financial Control) ผูสอบบัญชีได
สอบทานเอกสารรายการผูขาย (Supplier List) ตามนโยบายผูขาย (Suppliers) ทุกรายที่บริษัทซื้อสินคาหรือ
บริการดวยจะตองมีชื่อในเอกสารรายการผูขาย ในระหวางที่ผูสอบบัญชีทําการสอบทานการควบคุมภายในทาง
ดานการเงินดวยมือ ผูสอบบัญชีพบวา พนักงานสามารถเพิ่มชื่อผูขายเขาไปในเอกสารรายการผูขายได ผูสอบ
บัญชีจึงตัดสินใจวิเคราะหขอมูลในเอกสารรายการผูขายและไดขอสําเนาขอมูล (Download Data) ที่เก่ียวของกับ
ผูขายและพนักงานจากระบบ แฟมขอมูลผูขายที่ไดรับมีทั้งหมด 85,000 เรคคอรด แตละเรดคอรดประกอบดวย
ชื่อผูขาย รหัสผูขาย และที่อยู สวนแฟมขอมูลพนักงานที่ไดรับมีทั้งหมด 1,800 เรดคอรด แตละเรคคอรด
ประกอบดวยชื่อพนักงาน รหัสพนักงาน และที่อยู 
  1.1 อธิบายวาผูสอบบัญชีสามารถใชโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูป (Generalized Audit Software) ใน
การตรวจสอบขอมูลที่ไดรับมาในเรื่องใดบาง และในการตรวจสอบแตละเรื่องใหอธิบายโดยยอวาขอผิดพลาดที่
อาจจะพบมีอะไรบาง 
  1.2 ระบุวาโดยทั่วไปผูสอบบัญชีสามารถใชโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูป (Generalized Audit 
Software)  ชวยในการตรวจสอบบัญชีเจาหนี้การคาในเรื่องใดบางจํานวน 5 เรื่อง 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 2. (ขอสอบ ก.บช. คร้ังที่ 11 ขอ 2 ก.ย. 2542)   
  กิจการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคราคาถูก (Discount Store) ที่ทานตรวจสอบมีประเภทสินคาที่
จําหนายกวารอยประเภท แตละประเภทยังมีสีและขนาดที่แตกตางกัน โดยมีผูสั่งซ้ือสินคาแตละประเภทแยกออก
จากกัน เพราะตองติดตอกับผูขายจํานวนมาก เดิมกิจการใชระบบมือในการบันทึกสินคาคงเหลือ ซ่ึงมักมีปญหา
เรื่องไมทราบจํานวนสินคาคงเหลือที่กิจการมี ทําใหการสั่งซ้ือสินคามักมากไปในสินคาประเภทหนึ่ง และนอยไป
ในอีกประเภทหนึ่งอยูเปนประจํา ผูบริหารตัดสินใจนําระบบออนไลนมาบันทึกสินคาคงเหลือ โดยใหบันทึกการ
รับ-จายสินคาทันทีเมื่อเกิดรายการ และใหปรับยอดเพื่อแสดงยอดคงเหลือทุกวันหลังเลิกงาน การสั่งซ้ือใหผูมี
อํานาจสั่งซ้ือในสินคาแตละประเภทที่กําหนดไวเปนผูมีรหัสผานการสั่งสินคา 
  จากการสํารวจขอมูลเบื้องตน ผูตรวจสอบทราบวาปญหาที่เกิดคือ กิจการกําหนดใหตรวจนับสินคาคง
เหลือทุกเดือน แตยอดคงเหลือในเครื่องมักไมตรงกับยอดสินคาที่นับได โดยกิจการชี้แจงวา 
  1) การใหรหัสสินคาซ่ึงตองแยกเปนหลายตัว เพราะนอกจากจะแยกตามประเภทแลว ยังตองแยกตาม
สีและขนาด ทําใหการบันทึกรหัสสลับกันตลอดเวลา ทําใหยอดสินคาที่นับไดมักไมตรงกับยอดสินคาในเครื่อง 
  2) การบันทึกยอดสินคาคงเหลือตั้งตนไมถูกตอง ทําใหยอดสินคาที่ยกมาไมถูกตอง รวมทั้งการบันทึก
สินคารับ-จายในแตละวันอาจไมถูกตองครบถวน เนื่องจากมีพนักงานบันทึกไมพอ 
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  3) เนื่องจากระบบงานดังกลาว มีเมนูที่สามารถแกไขยอดสินคาคงเหลือได เจาหนาที่ที่มอบหมายให
ตรวจนับสินคาในแตละครั้งจะปรับปรุงยอดสินคสใหมตามจํานวนที่นับได ทั้งนี้เพื่อใหยอดสินคาคงเหลือประจํา
เดือนถูกตองตรงกับที่ตรวจนับได แลวสั่งใหเครื่องพิมพรายงานสินคาคงเหลือประจําเดือนใหผูบริหารทราบ โดย
ตองแจงยอดสุทธิในการปรับปรุงใหฝายบัญชีทราบ 
  คําถาม 

1) วิธีการบันทึกและประมวลผลที่กิจการใชอยูเปนวิธีการใด และวิธีการดังกลาวมีขอดีและขอเสีย
อยางไร 

2) การแกไขปญหาการบันทักรหัสสินคาไมถูกตองมีวิธีการควบคุมโดยอุปกรณหรือไม และกิจการ
ควรมีขอพิจารณาในการนํามาใชอยางไร 

3) มีจุดออนอยางไรหรือไมในการควบคุมและแกไขยอดสินคาคงเหลือที่กิจการใชอยู 
4) ทานจะแนะนําวิธีการควบคุมการบันทึกสินคาในระบบงานนี้อยางไร เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึก 

สินคารับจายในแตละวันครบถวนถูกตอง 
( 20 คะแนน) 

 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา 
  ในคําโฆษณาของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชชวยการตรวจสอบ ชื่อ ACL ในเรื่องสินคาคงเหลือและการ
ควบคุมสินคา วาสามารถชวยงานทานดังหัวขอขางลางนี้ 
ทานเขาใจวาอยางไร หัวหนาสํานักงานของทานกําลังพิจารณาจะซื้อ และมาขอคําแนะนําจากทานวาในความ
สามารถแตละเรื่องน้ัน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอยางไร 

1. สามารถเลือกรายการสินคาที่บันทึกในระบบการบันทึกสินคาอยางตอเนื่อง (Perpetual Stock) มาทําการ
กระทบยอดได 

2. ในการตรวจสอบกระทบบอดกับจํานวนที่ตรวจนับไดจริงสามารถจะคํานวณจํานวนเงินได 
3. เปรียบเทียบจํานวนเงินที่ตรวจนับไดกับมูลคาสินคาที่บันทึกไวในบัญชีแยกประเภท 
4. สามารถนํามาจัดทําการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อทราบการใช การสั่งซ้ือ เพื่อหาปริมาณการหมุนเวียนของสินคา 
5. รายงานเกี่ยวกับจํานวนที่คงเหลือของสินคาที่มีมูลคาสูง และสามารถจะเลือกเหตุการณที่มีความสําคัญของ

สินคาคงเหลือ 
6. สามารถทดสอบการบันทึกซํ้า ราคา ปริมาณ หรือคําอธิบายเกี่ยวกับสินคา 
7. ตรวจสอบความแมนยําของระบบการทํางานของเจาหนาที่ 
8. สามารถรวบรวมหรือแยกแยะการหมุนเวียนของสินคาเปนรายการในแตละคําสั่งซ้ือ 
9. หาผลตางระหวางราคาที่สั่งซ้ือกับราคามาตรฐาน 
10. สามารถที่จะจัดเรียงลําดับหาสินคาคงเหลือที่ลาสมัยดวยการวิเคราะหการหมุนเวียน 
11. สามารถจะบอกเปนแตละรายการสินคาที่มีการจัดเก็บในแตละปควรจะมีปริมาณเทาใด 
12. แยกแยะและวิเคราะหสินคาที่เกิดแตละครั้งมีมูลคาสูงตามมูลคา ตามกลุมของสินคา 
13. สามารถกําหนดไดวาสินคาคงเหลือแตละกลุมหรือชนิดมีที่มาเริ่มตนและสิ้นสุดอยางไร ในรอบระยะเวลาบัญชี 
14. รายงานสินคาที่มีผลตอบแทนสูงสุด ไปหาต่ําสุดหรือต่ําสุดไปหาสูงสุด 
15. สามารถรวมสินคา ตามกลุม ตามสถานที่จัดเก็บ หรือชนิดใหโดยอัตโนมัติ 
16. สามารถวิเคราะหผลตางระหวางตนทุนมาตรฐานและตนทุนจริง 
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17. สามารถที่จะบอกใหทราบวาสินคาแตละชนิดมีตนทุนสูงกวาราคาขาย 
18. สามารถดึงขอมูลที่มีราคาหรือจํานวนเปนศูนย 
19. สามารถจะจับคูการรับสินคากับแตละบัญชีผูขาย และรายงานผลตาง 
20. สามารถทราบจํานวนที่จะตองสั่งซ้ือใหม คลังสินคาที่ตองการ และผูขาย 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 12 (3/2542) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) (19 ธ.ค. 2542) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา 
  ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแหงหน่ึง ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตจากการสอบทานการควบคุม
ภายในของกิจการตอไปนี้ 
  1.1 ภายหลังจากที่พนักงานปฏิบัติการคนใหมทํางานได 1 เดือน กิจการพบวาพนักงานดังกลาวมี
ประสบการณในการทํางานและทักษะไมตรงกับงานที่ทํา 
  1.2 ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับยอดในใบแจงหนี้ที่สูงเกินความเปนจริงและจากการสอบสวนพบวา เปน
ขอผิดพลาดที่ตั้งใจเนื่องจากพนักงานขายจะไดรับคาคอมมิชชั่นตามยอดในใบแจงหนี้ จึงไดทําการแกไขขอมูลใน
ระบบ 
  1.3 เจาหนี้รองเรียนวากิจการไมไดจายชําระหนี้ตามเวลาที่กําหนดและจากขอมูลในระบบพบวา กิจการ
ไดจายชําระหนี้ตามกําหนดทุกประการ แตเช็คที่สั่งจายซึ่งพิมพออกจากระบบงานคอมพิวเตอรโดยดึงขอมูลจาก
แฟมขอมูลหลักเจาหนี้ระบุชื่อผูรับเปนชื่อของกิจการที่ญาติของพนักงานจายเงินเปนเจาของ 
  1.4 ผูตรวจสอบภายในพบวามีรายการสั่งซ้ือที่ผิดปกติ และพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายการ
สั่งซ้ือดวยระบบคอมพิวเตอรยืนยันวาตนไมไดเปนผูทํารายงานดังกลาว แมวาทะเบียนรายการ (Transaction log) 
จะระบุวา User ID ที่พนักงานผูนี้ถืออยูเปนผูทํารายการ 
  1.5 ขอมูลบางสวนที่จัดเก็บในเครื่องไดถูกลบไปโดยไมเจตนา กิจการจึงจําเปนตองนําขอมูลเขาระบบ
ใหม จากเอกสารขั้นตนที่มีซ่ึงมีผลทําใหกิจการตองหยุดดําเนินงานไป 3 วันทําการ 
 
ใหระบุจุดออนของสภาพแวดลอมในการควบคุมภายในของกิจการสําหรับปญหาที่ระบุขางตนแตละขอ ตลอดถึง
อธิบายวิธีการควบคุมภายในเพื่อปองกันแตละปญหา 

  ( 20 คะแนน) 
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ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
  ในการตรวจสอบระบบงานเงินเดือนของกิจการแหงหน่ึงที่ใชระบบเครือขาย ซ่ึงการกําหนดรหัสผาน 
(password) การเขาสูระบบ เพื่อการบันทึกขอมูลและการปรับยอดแฟมเงินเดือน ฝายคอมพิวเตอรเปนผูกําหนด
ตามรายชื่อที่ผูจัดการสงมาให ดังนี้ 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนาที่รับผิดชอบ 
1.นายสมศักดิ์   ผูจัดการ อนุมัติการจายเงินเดือนและตรวจการใช และเปลี่ยน

รหัสผานตามกําหนด 
2.นายสมาน พนักงานเงินเดือน บันทึกตรวจสอบและแกไขแฟมขอมูลเงินเดือน 
3.นายสมุห สมุหบัญชี ตรวจสอบและแกไขขอมูลครั้งสุดทายกอนการปรับ

ยอดขอมูลในแฟมเงินเดือน 
  
  จากการสอบทานการเปลี่ยนรหัสผาน พบวาเพื่อความสะดวกและเพื่อปองกันการหลงลืมรหัสผานหาก
เปลี่ยนบอยครั้ง ฝายคอมพิวเตอรจะเปลี่ยนใหทุกๆ ตนป 
  หากทานไดรับมอบหมายใหตรวจสอบระบบงานดังกลาว ใหทาน 
  (1) จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ICQ) ใหครอบคลุมวิธีการควบคุมที่สําคัญเฉพาะในการ
นําเขา และการประมวลผลระบบงานเงินเดือน (Input and Process Controls)  
  (2) การควบคุมรหัสผานสําหรับระบบงานเงินเดือนขางตนมีจุดออนอยางไร ใหระบุจุดออนที่สําคัญที่
สุดมา 2 ประการ และจากจุดออนทั้ง 2 ประการที่ทานตอบ จงอธิบายวาอาจจะเกิดความเสี่ยง และโอกาสความ
ผิดพลาดที่สําคัญอยางไรไดบาง 
 

( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
  ศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งสรางเปนอาคารสูง 2 ชั้น อยูในบริเวณมหาวิทยาลัย ชั้นลาง
จําหนายตําราเรียนและหนังสืออ่ืนๆ สวนชั้นบนจะเปนเครื่องเขียนและวารสารตางๆ 
  สมชาย ทําหนาที่เปนผูจัดการควบคุมดุแลการดําเนินงานทั้งหมดของศูนยหนังสือ โดยมี สมเจตน ดูแล 
รับผิดชอบสินคาชั้นบน และทวีป ดูแลรับผิดชอบสินคาชั้นลาง บุคลากรที่เหลือประกอบดวย สมุหบัญชี 1 คน 
พนักงานบัญชี 3 คน พนักงานจัดซื้อสินคา 4 คน พนักงานดูแลสินคาคงเหลือ 2 คน เจาหนาที่การเงิน 1 คน  
เจาหนาที่คุมคลังเก็บสินคา 1 คน เจาหนาที่รับเงิน 4 คน ในกรณีที่มีลูกคามาก เชน ในชวงตนเทอมก็จะมีจาง 
ลูกจางชั่วคราวเพิ่มเติม 
  อาคารที่ทําการของศูนยหนังสือน้ีไดมาโดยการเชาระยะยาว โดยมีอุปกรณตางๆ ไดแก เครื่องรับเงินสด 
4 เครื่อง เฟอรนิเจอร เครื่องพิมพดีด เครื่องคิดเลข รถกระบะ 2 คัน 
  สินคาที่ซ้ือมาขายนี้ไดมาจากผูขายมากกวา 200 ราย อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ มีตั้งแต กระดาษ
สําหรับจัดทําบัญชีไปจนถึง น้ํายาลบคําผิด ซ่ึงซ้ือมาจากผูขายหลายรายเชนเดียวกัน สําหรับตําราก็จะมีทั้งภาษา
ไทยและภาษาตางประเทศ ตําราภาษาไทยสวนใหญจะรับโดยตรงจากอาจารยผูเขียน หรือสํานักพิมพของ
มหาวิทยาลัย สวนภาษาตางประเทศนั้นก็จะสั่งจากสํานักพิมพโดยตรง 
  สินคาทั้งหมดขายเปนเงินสด กิจการอาจมีความจําเปนตองขอกูเงินระยะสั้นกับธนาคารในชวงตนเทอม 
  ศูนยหนังสือตองการที่จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลของกิจการ ดังนั้น ผูจัดการ
คือ สมชาย ตองการทบทวนโครงสรางการควบคุมภายในของกิจการ ซ่ึงเมื่อไดรับรายงานแลว มีความเห็นวาควร
จะเนนการควบคุมภายในทางดานบัญชี และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จําเปนตอการปองกันอุปกรณ
คอมพิวเตอร ทรัพยสิน ตลอดจนขอมูลของศูนยหนังสือ 
ใหทํา 1. ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัย สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร ทรัพยสิน และขอมูลของศูนย 
   หนังสือ 
  2. อธิบายถึงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลวา กิจการควรจะมี
   แนวปฏิบัติอยางไร 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 13 (1/2543) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 18 มิ.ย. 2543) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 งานตอไปนี้เปนงานที่ผูสอบบัญชีทําในการรวบรวมหลักฐานเพื่อใชประกอบการใหความตองบการเงิน 
ใหทานระบุวาในงานแตละอยางน้ัน ทานสามารถนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการตรวจสอบทั่วไป (Generalized 
Audit Software) มาชวยในการตรวจสอบไดหรือไม อยางไร 
 ก. การเลือกลูกหน้ีการคา เพื่อสงคํายืนยันยอด 
 ข. การเปรียบเทียบจํานวนเงินรวมของบัญชียอยกับจํานวนเงินตามบัญชีคุมยอด 
 ค. การตรวจสอบคํายืนยันยอดลูกหนี้ที่ไดรับการตอบกลับจากลูกหนี้ 
 ง. การตรวจสอบเกี่ยวกับจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บเงินไดจากลูกหนี้การคา 
 จ. การเลือกรายการที่สําคัญจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 ฉ. การเปรียบเทียบหุนทุนที่ออกกับจํานวนที่บริษัทไดรับอนุมัติตามกฎหมาย 
 ช. ตรวจดูความเพียงพอของจํานวนเงินที่เอาประกันภัยสําหรับสินทรัพยถาวร 
 ซ. ทดสอบรายละเอียดงบแยกอายุลูกหนี้กับเอกสารเบื้องตน 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 ทานเปนผูสอบบัญชีของธนาคารขนาดใหญแหงหนึ่งซ่ึงมีระบบการประมวลผลขอมูลเชื่อมตรงแบบ 
ทันที (Online-realtime update database system) การควบคุมหนึ่งที่ใชคือ การใหระบบจัดพิมพรายงานแสดง
รายละเอียดการใชโปรแกรมอรรถประโยชนที่สําคัญ (Sensitive Utility Programs) เปนประจําทุกวันและตรวจ
สอบรายนี้เพื่อคนหาการใชโปรแกรมอรรถประโยชนที่สําคัญโดยไมไดรับอนุมัติ ซ่ึงขอมูลในรายงานดังกลาวไดมา
จากบันทึกของระบบปฏิบัติการ (Operating System Log) 
 ในระหวางการสอบทานรายงานดั งกล าว ท านสังเกตวาพนักงานควบคุมขอมูล  (Database 
Administrator) ไดใชโปรแกรมอรรถโยชนในการดูแลรักษาตัวชี้ (Pointer Management Utility) ของฐานขอมูล 
โดยโปรแกรมอรรถประโยชนนี้สามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวชี้ซ่ึงเปนตัวกําหนดความสัมพันธทาง
ตรรกะ (Logical Relationship) ระหวางเรคคอรดในฐานขอมูล 
 ทานเกรงวาจะมีการใชโปรแกรมอรรถประโยชนในการดูแลรักษาตัวชี้โดยไมไดรับอนุมัติและไดกลาว
ถึงเรื่องนี้กับผูจัดการฝายคอมพิวเตอรของธนาคาร ผูจัดการฝายคอมพิวเตอรไดอธิบายวาในบางครั้งตัวชี้ในฐาน
ขอมูลเกิดเสียหายขึ้น (Corrupted) และพนักงานควบคุมขอมูลเปนผูเดียวในธนาคารที่มีความรูและทักษะเก่ียกับ
ฐานขอมูลเพียงพอที่จะแกไขตัวชี้ที่เสียหายได เมื่อทานถามวาตัวชี้ในฐานขอมูลเกิดเสียหายขึ้นบอยเพียงใด ผูจัด
การฝายคอมพิวเตอรใหขอมูลวาพนักงานควบคุมขอมูลแจงการเกิดขึ้นของการเสียหายของตัวชี้ประมาณอาทิตย
ละครั้ง เมื่อทานสอบถามถึงสาเหตุของการเสียหายของตัวชี้ ผูจัดการฝายคอมพิวเตอรไมสามารถใหคําตอบได 
และใหทานสอบถามขอมูลรายละเอียดจากพนักงานดูแลขอมูล 
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 ก. ใหทานวิเคราะห และระบุจุดออนที่นาจะเปนไปไดของการควบคุมภายในของสถานการณขางตน 
 ข. ใหทานระบุ และอธิบายวิธีการในการตรวจสอบที่ทานจะดําเนินการตอไป 
 ค. จากคําตอบของทานในขอ ก ใหทานใหขอเสนอแนะแกธนาคารเพื่อใหเกิดการควบคุมที่ดี 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 ใหระบุถึงการควบคุมทั่วไปหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ควรมีในการปองกัน แกไข หรือทําให
เกิดผลเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณดังตอไปนี้ลดลง 
 1. เกิดเพลิงไหมบริเวณที่ทําการสํานักงาน หลังจากนั้นไดลุกลามไปถึงศูนยคอมพิวเตอรของบริษัทจน
อุปกรณคอมพิวเตอรไดรับความเสียหาย 
 2. อุปกรณคอมพิวเตอรทํางานผิดพลาดในระหวางการประมวลผล จนทําใหขอมูลของลูกหนี้หายไป
เปนจํานวนมาก ทําใหตองหาขอมูลดังกลาวนั้นใหม โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดวยการคํานวณจากเอกสารราย
การที่เกิดขึ้น และยอดคงเหลือยกมาเมื่อเดือนกอน 
 3. เกิดวาตภัยในจังหวัด ระบบคอมพิวเตอรทํางานไมไดเปนเวลาหลายวัน ทําใหการทํางานตางๆ ของ
บริษัทเปนอัมพาต การจายเช็คใหพนักงานลาชาออกไป 
 4. พนักงานจายเงินเดือนของกิจการแอบเขาไปเพิ่มยอดเงินเดือนของตนเองในแฟมเงินเดือน 
 5. ขอมูลเก่ียวกับพนักงานถูกสงผิดไปใหผูจัดการฝายการผลิต 
 6. สมุหบัญชีพบวา การจัดทํางบการเงินรวมมีขอผิดพลาดหลายประการ ซ่ึงเกิดจาก “bug” ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทํางานดานการประมวลผล แตปรากฎวาโปรแกรมเมอรผูพัฒนาโปรแกรมดังกลาวนั้นได
ลาออกจากบริษัทไปแลว และเจาหนาที่คนอื่นก็ไมมีความเขาใจในโปรแกรมดังกลาว 
 7. โปรแกรมเมอรของกิจการเล็กๆ แหงหน่ึงเขาไปชวยพนักงานคอมพิวเตอรทํางานในชวงที่มีงานมาก  
ในระหวางชวยงานดังกลาวโปรแกรมเมอรฉวยโอกาสแกไขโปรแกรมในสวนของการควบคุมการจายเงินแกใบ
สําคัญที่ยังมิไดรับอนุมัติออกไป 
 8. กิจการแหงหน่ึงใชวิธีประมวลผลขอมูลแบบ Batch มีความยุงยากในการตรวจสอบขอผิดพลาดของ
รายการที่เกิดขึ้น เพื่อแกไขและสงเขาประมวลผลใหม และใชการตรวจสอบยอดรวม (Batch totals) ภายหลังจาก
มีการประมวลผลแลว 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 14 (2/2543) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 17 ก.ย. 2543) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว  

ก. จงอธิบายความหมายของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการตรวจสอบทั่วไป (Generalized Audit   
Software) และระบุความสามารถในการทํางาน (ฟงกชั่นตาง ๆ ) วามีอะไรบาง มา 5 ขอ และ
ระบุขอจํากัดในการใชงานมา 1 ขอ 

( 10 คะแนน) 
 

ข. ในฐานขอมูลเก่ียวกับ fixed asset ของบริษัทลูกคางานสอบบัญชีมี data item ดังตอไปนี้ 
- fixed asset number 
- fixed asset description 
- fixed asset classification 
- location 
- purchase price 
- purchase date 
- vendor information 
- depreciation method 
- accumulated depreciation 
- salvage value 
- depreciation amount 
- insured value 
- insurance vendor 

 จงระบุวัตถุประสงคของการสอบบัญชีในการตรวจสอบ fixed asset ที่ทานสามารถทําไดโดยใช 
Generalized audit software (GAS) ชวยในการตรวจสอบ พรอมทั้งอธิบายวาทานสามารถใช GAS ตรวจใน 
แตละวัตถุประสงคอยางไร 
 

( 10 คะแนน) 
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ขอ 2  ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู 
ทานเพิ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของกิจการแหงหนึ่งซ่ึงดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตสินคาเพื่อขายปลีกแก
ผูบริโภคทั่วไป ในระหวางการตรวจสอบระหวางกาล (Interim Audit) ผูชวยของทานไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมของระบบประมวลผลขอมูลและระบบการควบคุมภายในของกิจการดังนี้ 
1. กิจการใชคอมพิวเตอรชวยในการดําเนินงานและประมวลผลขอมูลสําหรับกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมของกิจ

การ เชน การผลิต การขาย การจัดทําบัญชี เปนตน โดยระบบคอมพิวเตอรที่ใชมีลักษณะเปน Client Server 
Architecture โดยระบบจะประกอบดวย สถานีงาน (Workstations) เซิรฟเวอรระบบงาน (Application 
Servers) และ เซิรฟเวอรฐานขอมูล (Database Servers) อยางละมากกวา 1 เครื่อง 

2. ระบบคอมพิวเตอรในสวนที่เก่ียวของกับการผลิตและการบริหารวัตถุดิบอยูภายใตความรับผิดชอบของแผนก
วิศวกรโรงงาน  ซ่ึงระบบงานสวนนี้อยูที่โรงงานซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม   สวนระบบงานอื่นอยูที่อาคาร
สํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และอยูภายใตความรับผิดชอบของแผนกคอมพิวเตอร 

3. กิจการมีพนักงานบัญชีโรงงานจํานวนหนึ่งซ่ึงสามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอรซ่ึงอยูที่อาคารสํานักงานใหญได 
 
ผูชวยของทานไดรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการสอบถามและขอเอกสารที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 
- ผังองคกรและคําบรรยายลักษณะงานสําหรับพนักงานของแผนกคอมพิวเตอร 
- รายละเอียดฮารดแวรที่ติดตั้งซอฟตแวรระบบงานที่ใชสนับสนุนกิจกรรมหลักของกิจการที่อยูภายใตการดูแล
ของแผนกคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการของฮารดแวรดังกลาว 

- รายละเอียดขั้นตอนและแบบฟอรมที่ใชในการเปลี่ยนแปลงและแกไขโปรแกรมระบบงานที่อยูภายใตการดูแล
ของแผนกคอมพิวเตอรร 

- รายละเอียดขั้นตอนและแบบฟอรมที่ใชในการขอรหัสผูใช (User ID) และกําหนดสิทธิในการเขาถึง (Access 
Rights) สําหรับระบบงานที่อยูภายใตการดูแลของแผนกคอมพิวเตอร 

- รายละเอียดขั้นตอนและแบบฟอรมที่ใชในการสํารองขอมูลและกูระบบที่อยูภายใตการดูแลของแผนก
คอมพิวเตอร 

- รายละเอียดเกี่ยวกับหองคอมพิวเตอรและนโยบายในการเขาถึงหองคอมพิวเตอรที่อาคารสํานักงานใหญใน
กรุงเทพฯ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 

- รายงานรหัสผูใชที่สามารถเขาถึงเซิรฟเวอรระบบงานที่อยูภายใตการดูแลของแผนกคอมพิวเตอรที่จัดทําโดย
ระบบปฏิบัติการ (User List) 

- รายงานแสดงรหัสผูใชที่สามารถเขาถึงโปรแกรมและไดเร็กทอรีที่สําคัญที่อยูบนเซิรฟเวอรระบบงานที่อยูภายใต
การดูแลของแผนกคอมพิวเตอร (Access Control List) 

 
 จากขอมูลขางตนใหทานระบุและอธิบายขอมูลที่ตองจัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อใหทานมีความเขาใจเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมและการควบคุมทั่วไปของระบบคอมพิวเตอรของกิจการที่เพียงพอตอการวางแผนการตรวจสอบ
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา 
 บริษัทแหงหนึ่งไดพัฒนาระบบจัดซื้อ (Purchase Order) ระบบการรับสินคา (Good Received) และระบบ
เจาหนี้ (Accounts Payable) ขึ้นมาใชเอง ทานในฐานะผูควบคุมงานดานสอบบัญชีไดฟงสรุปขั้นตอนการสั่งซ้ือ 
สินคาและการจายชําระหนี้ของบริษัทจากผูชวยของทาน ดังตอไปนี้ 

• ในการสั่งซ้ือสินคาตองมีการจัดทําใบสั่งซ้ือ โดยบันทึกเขาไปในระบบจัดซื้อทุกครั้ง จากนั้นใหผูมีอํานาจ
อนุมัติใสรหัสการอนุมัติใบสั่งซ้ือดังกลาวตามวงเงินอนุมัติที่บริษัทกําหนดอยางไรก็ตามจากการสอบถาม
พบวา พนักงานสั่งซ้ือสามารถเขาฟงกชั่นงานที่อนุมัติใบสั่งซ้ือไดและทราบรหัสการอนุมัติของผูมีอํานาจ
แตละทานดวย 

• พนักงานรับสินคาจะรับสินคาโดยระบบการรับสินคาสามารถรับจํานวนสินคาที่มากกวาจํานวนสินคาที่
ระบุในใบสั่งซ้ือได โดยไมตองสอบถามผูที่สั่งซ้ือ หากสินคาที่สั่งซ้ือเปนสินคาที่ใช ในบริษัทอยูแลว 

• การจัดทําใบสั่งซ้ือ หากไมมีชื่อผูขายสินคา (supplier) กําหนดไวในแฟมขอมูล เจาหนาที่สั่งซ้ือสามารถ
เพิ่มชื่อดังกลาวเขาไปไดเองโดยไมตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาฝายจัดซื้อ 

• พนักงานฝายจัดซื้อไมสามารถทราบไดวามีใบสั่งซ้ือใดบางที่ยังไมไดรับสินคา นอกจากนี้พนักงานบัญชี
เจาหนี้ก็ไมสามารถดูขอมูลไดวามีการรับสินคาใดบางที่ยังไมไดตั้งหน้ี โดยจะรอใบสงสินคา/ใบกํากับ
ภาษีที่สงมาจากผูขายสินคากอน แลวคอยไปหารายการรับสินคา ซ่ึงในการรับสินคานั้นพนักงานรับสินคา
ไมไดบันทึกเลขที่ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษีเขาสูระบบตรงชองขอมูลที่ระบบใหบันทึก 

 
ทานคิดวาจุดออนของการควบคุมภายในของระบบดังกลาวขางตนมีอะไรบาง และควรมีขอเสนอแนะอยางไร 
       

 
 ( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 15 (3/2543) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) (19 ธ.ค. 2543) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา  
 บริษัท อะไหลยนต จํากัด เปนผูผลิตสวนประกอบรถยนต และจําหนายแกบริษัทผลิตรถยนต และบริษัท
ขายสวนประกอบรถยนตทั่วไป บริษัทมีโรงงานหลายแหงตั้งอยูในเมืองตางๆ ขอมูลในการผลิต และขอมูลทาง
การบัญชีทั้งหมดจะถูกเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สํานักงานใหญ การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรจะ
ใหเทอรมินัลซ่ึงตั้งอยูที่สํานักงานใหญและโรงงาน ขอมูลจากโรงงานจะถูกสงมายังคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญ
โดยผานทางสายโทรศัพทสาธารณะ และในทํานองเดียวกันโรงงานสามารถดึงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรของ
สํานักงานใหญโดยผานทางสายโทรศัพท 
 สมมติวาทานไดรับมอบหมายใหหาวิธีการควบคุมซึ่งจะใชในการบันทึกขอมูลและดึงขอมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยพนักงานที่สํานักงานใหญ และที่โรงงาน 
สิ่งที่ตองการ 

1. ใหทานระบุวิธีการควบคุมซ่ึงจะใชในการเขาถึงคอมพิวเตอรหลักจากเทอรมินัลที่สํานักงานใหญ 
2. เปรียบเทียบการควบคุมซ่ึงควรจะมีในระบบจัดซื้อ และระบบเงินเดือนคาจางเพื่อที่จะ 

ก. ดึงขอมูลเพื่อตรวจสอบโดยไมมีการแกไข 
ข. บันทึกขอมูลเก่ียวกับใบแจงหนี้ของผูขาย และใบลดหนี้เพื่อปรับปรุงบัญชีซ้ือ หรือจํานวนชั่วโมง

ทํางานเพื่อคํานวณคาจางของพนักงานรวมทั้งรายการหักตางๆ 
ค. เปลี่ยนแปลงขอมูลในแฟมขอมูลซ่ึงเก็บขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนานๆ ครั้ง เชน ชื่อ ที่อยูของผู 

จําหนวย ซ่ึงพนักงานและอัตราคาจาง 
3. ระบุการควบคุมเพิ่มเติมซ่ึงควรมีเพื่อปองกันการเขาถึงคอมพิวเตอรโดยผานทางสายโทรศัพทสาธารณะ

จากผูไมมีสิทธิ์ 
 

( 20 คะแนน) 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 ในฐานะที่ทานเปนผูสอบบัญชี ทานคิดวาในแตละสถานการณดังตอไปนี้มีความเสี่ยงอยางไร และใน
ระบบงานที่เก่ียวของรวมถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของควรมีการควบคุมอยางไร 

ก. พนักงานขายสามารถจัดทําใบสั่งจาย (Sale Order) โดยแกไขราคาสินคาที่จะขายจากราคาที่ระบบได
แสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลราคาของสินคาดังกลาวจากแฟมขอมูลราคาที่กําหนดโดยฝาย
การตลาด 

  พนักงานบัญชีเจาหนี้สามารถบันทึกใบกํากับภาษีเลขที่เดียวกันของเจาหนี้คนเดียวกันซํ้าเขาสูระบบเจา
หนี้ (Accounts Payable) ได โดยระบบเจาหนี้ไมไดตรวจสอบ และแสดงขอความเตือนผูใช 
            ( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 บริษัท คาสง จํากัด จําหนายเครื่องใชภายในบาน โดยผานตัวแทนในแตละจังหวัด บริษัทสั่งซ้ือสินคาจาก
ผูผลิตหลายราย การดําเนินงานหลักของบริษัทฯ คือ การจัดซื้อ การรับรอง การเก็บสินคา และการสงสินคา การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยมีการควบคุมการดําเนินงานตางๆ ที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ 
 เนื่องจากการขาย และกิจกรรมกเกี่ยวกับสินคาไดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ฝายบริหารจึงใชคอมพิวเตอรใน
การประมวลขอมูล บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเมื่อ 10 ปที่แลว แมวาระบบดังกลาวจะชวยในการดําเนิน
งานอยางมาก อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวก็เริ่มที่จะลาสมัย ดังนั้นเมื่อปที่แลว บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรรุนลาสุด พรอมกับเครื่องพิมพความเร็วสูง และเทอรมินัลจํานวนมาก ระบบใหมดังกลาวใช สําหรับ
ระบบขอมูลที่ไดออกแบบใหมในการดําเนินงานสามดานคือ ระบบการขาย และการรับเงินสด ระบบการควบคุม
สินคา และระบบบัญชีแยกประเภท รายการคาที่เก่ียวกับระบบทั้งสามดังกลาวจะถูกประมวลผลในระบบแบ็ช 
อยางไรก็ตาม ผูมีอํานาจสามารถเขาถึงขอมูลที่เก็บไวในแฟมขอมูลไดโดยผานทางเทอรมินัล 
 ทานไดรับมอบหมายใหตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมสินคา และเปนการตรวจสอบครั้ง
แรกสําหรับระบบใหมนี้ 
 
ใหแสดงวาทานจะนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยในการตรวจสอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบดังตอ
ไปนี้ ไดอยางไร 
ก. เพื่อพิสูจนวาปริมาณที่แสดงในบันทึกสินคาคงเหลือ ตรงกับปริมาณที่ไดจากการตรวจนับ 
ข. เพื่อพิสูจนวาราคา และการคํานวณจํานวนเงินของรายการสินคาคงเหลือ แสดงไวอยางเหมาะสม และพิสูจน

วายอดคงเหลือสินคาคงเหลือในบัญชีแยกประเภทแสดงไวอยางถูกตอง 
ค. เพื่อพิสูจนวามูลคาของสินคาคงเหลือในมือได แสดงในมูลคาที่จะขายไดโดยปรับมูลคาเนื่องจากลาสมัย 

 
( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 16 (1/2544) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 2 มิ.ย. 2544) 

 

 

ขอ 1 ใหทําในสมุดคําตอบสีชมพู 
 บริษัท ยามวาง จํากัด เปนโรงงานขนาดกลางซึ่งผลิตผลิตภัณฑประเภทของใชสําหรับกิจกรรมยามวาง 
(อุปกรณสําหรับการออกคาย อุปกรณดําน้ํา ลูกศรและธนู เปนตน) ในปที่ผานมาไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ขอ
มูลของสินคาสําเร็จรูป และอะไหล ไดเริ่มประมวลผลดวยคอมพิวเตอร แฟมขอมูลหลักของสินคาคงเหลือไดถูก
เก็บรักษาอยูในแผนดิสก รายการในแฟมขอมูลประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
  เลขที่ชิ้นสวน (Par number) 
  คําอธิบาย (Description) 
  ขนาด (Size) 
  รหัสหนวยวัด (Unit of measure Code) 
  สินคาคงเหลือ (Quantity on hand) 
  ราคาตอชิ้น (Cost of unit) 
  ยอดรวมมูลคาสินคาคงเหลือในมือในราคาตนทุน (Total value of inventory on hand at cost) 
  วันที่ขายหรือการใชครั้งสุดทาย (Date of last sale or usage) 
  จํานวนที่ใชหรือขายไปแลวในปนี้ (Quantity used of sold this year) 
  จํานวนสั่งซ้ือที่ประหยัด (Economic order quantity) 
  รหัสของผูขายหลัก (Code number of major vendor) 
  รหัสของผูขายรอง (Code number of secondary vendor) 
 ในการเตรียมการตรวจนับสินคา ณ วันสิ้นป ลูกคามีบัตรตรวจสินคาที่พิมพไวลวงหนาเหมือนกันทั้ง 2 ชุด 
ชุดหนึ่งสําหรับการนับของลูกคา อีกชุดหนึ่งสําหรับผูสอบบัญชีใชในการทดสอบขอมูลดานลางนี้ได บันทึกลงบนบัตร 
  เลขที่ชิ้นสวน 
  คําอธิบาย 
  ขนาด  
  รหัสหนวยวัด  
 ในการตรวจนับสินคาคงเหลือสิ้นป พนักงานของบริษัทฯ จะเขียนปริมาณสินคาคงเหลือที่นับไดจริงลงใน
บัตรตรวจนับ เมื่อการตรวจนับเสร็จเรียบรอยขอมูลการตรวจนับจะถูกบันทึกไวในแฟมขอมูลการตรวจนับ ระบบ
คอมพิวเตอรจะทําการปรับขอมูลหลักสินคาคงเหลือใหตรงกับจํานวนที่ตรวจนับในแฟมขอมูลการตรวจนับ หลัก
จากน้ันจะพิมพรายงานแสดงรายการสินคาคงเหลือที่ไมไดถูกตรวจนับ และรายการที่มีการปรับปรุงปริมาณเปน
มูลคามากกวา 125,000 บาท รายการเหลานี้จะถูกตรวจสอบพนักงานของบริษัทฯ เพื่อจะทํารายการปรับปรุงที่
จําเปนเมื่อไดทําการปรับปรุงเรียบรอยแลว ยอดสุดทายของสินคาคงเหลือจะถูกคํานวณและผานไปยังบัญชีแยก
ประเภท 
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ก. ในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จงอธิบายวา ทานสามารถนําโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูปมาชวยใน
การทําความเขาใจเกี่ยวกับ โครงสรางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินคาคงเหลือของบริษัทได
อยางไร 

ข. ใหทานแสดงตัวอยางของงานตรวจสอบอื่นเก่ียวกับสินคาคงเหลือที่ผูสอบบัญชีสามารถจะทําไดโดย
ใชโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูป 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 บริษัท แมน้ําโฮเต็ลและรีสอรต จํากัด นําระบบการจองหองพักโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงทํางานใน
ลักษณะ On-line มาใชในการทํางาน พนักงานที่รับจองบันทึกการจองหองพักแตละครั้งโดยผานเครื่องทอรมินัล 
การบันทึกแตละครั้งจะใสชื่อผูจอง รหัสตางๆ ของรายการที่จอง วันที่จอง เวลาที่จะเขาพัก และรายการพิเศษตาม
ที่ผูเขาพักตองการ (เชนเตียงนอนเสริม) หลังจากนี้ระบบจะทําการปรับยอด (Update) แฟมขอมูลหลักหองพัก
และสรางเรคคอรดใหมสําหรับผูเขาพัก แฟมขอมูลทุกแฟมบันทึกบนดิสก 
 คําสั่ง ใหทานระบุการควบคุมทั่วไป (General controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application 
control) ที่จําเปนสําหรับระบบดังกลาว ทั้งนี้ใหยกตัวอยางขอมูลของระบบประกอบคําอธิบายดวย 

( 20 คะแนน) 
 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 บริษัท สงเสริมไทย จํากัด เปนกิจการผลิตสินคา เริ่มดําเนินกิจการเมื่อป พ.ศ. 2527 จากธุรกิจเล็กๆ ใน
ครอบครัวมาเปนบริษัทขนาดกลางที่มีแผนกตางๆ 9 แผนก แมวากิจการมีการเติบโตอยางมาก แตวิธีการทํางานก็
ยังคงเปนเหมือนเมื่อตอนที่เริ่มกิจการ ยกเวนเมื่อไมนานมานี้ไดมีการเปลี่ยนระบบเงินเดือน และคาแรงใหมีการ
ประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอร 
 ระบบเงินเดือนและคาแรงมีวิธีการดังตอไปนี้ คนงานแตละคนหยิบบัตรบันทึกเวลาประจําสัปดาหแลว
เขียนชื่อ และรหัสประจําตัวพนักงานลงบนบัตรนั้น บัตรบันทึกเวลาที่เปนฟอรมเปลาเหลานี้อยูในกลองที่วางไว
ใกลทางเขาโรงงาน คนงานใชบัตรนี้บันทึกเวลาเขา-ออกจากโรงงาน ในวันจันทรของสัปดาหตอมาหัวหนาคนงาน
โรงงานจะรวบรวมบัตรบันทึกเวลาที่มีการบันทึกเวลาแลวของสัปดาหกอนไปสงใหแผนกคอมพิวเตอร 
 ขอมูลจากบัตรบันทึกเวลาจะถูกนําไปบันทึกลงในแฟมเวลาทํางานประจําสัปดาห (weekly time file) ซ่ึง
แฟมขอมูลนี้จะนําไปประมวลผลกับแฟมขอมูลหลักเงินเดือนและคาแรง (payroll master file) ซ่ึงเก็บอยูในเทป
แมเหล็กตามเลขประจําตัวพนักงาน เมื่อประมวลผลแลวระบบคอมพิวเตอรนี้จะจัดพิมพเช็คเงินเดือนของ
พนักงานแตละคนโดยพิมพลายเซ็นตของผูจัดการฝายบัญชี และการเงินที่เปนผูมีอํานาจสั่งจายเช็คดวย เช็คที่
พิมพแลวจะถูกสงไปใหหัวหนาคนงานโรงงานเพื่อแจกจายใหแกคนงานตอไป 
 ในกรณีที่มีการจางคนงานใหมหรือเลิกจางคนงานเกา การเปลี่ยนแปลงอัตราคาแรงรายชั่วโมง หรือราย
การอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอคาแรง หัวหนาคนงานจะเปนผูแจงใหแผนกคอมพิวเตอรทราบ 
 อนึ่ง คนงานตองบันทึกบัตรจดเวลาประจํางานสําหรับงานที่ทําแตละงานในแตละวัน บัตรจดเวลาประจํา
งานนี้จะมีการเก็บรวบรวมสงใหแผนกบัญชีเพื่อใชในการคํานวณตนทุนการผลิตตอไป 
 จากการวิเคราะหงานเงินเดือนและคาแรงคนงานในโรงงาน พบวา 
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1. คาแรงงานคนงานแตละคนกอนรายการหักของแตละสัปดาหมีจํานวนเงินไมเคยเกิน 3,000 บาทตอ
สัปดาห 

2. คาแรงสวนที่เพิ่มขึ้นไมเคยเกินชั่วโมงละ 10 บาท 
3. ในแตละสัปดาหใหทํางานลวงเวลาไดเกิน 20 ชั่วโมง 
4. พนักงานในโรงงานมีทั้งหมดจํานวน 180 คน 
การดําเนินงานเก่ียวกับเงินเดือนและคาแรงในระบบเดิมไมคอยราบรื่นเทาไรนัก แตหลังจากเปลี่ยนเปน

ระบบคอมพิวเตอรยิ่งมีปญหามากขึ้น หัวหนาแผนกผลิตทั้ง 9 แผนก ตองการรายงานประจําสัปดาหที่แสดงถึง
การทํางานชา การลา การหยุด และเวลาที่ไมไดทํางาน เนื่องจากตองรอเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เพื่อหาวามีเวลาที่
สูญเสียไปเทาไรและเพราะเหตุใด 

ขอผิดพลาดและรายการที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอตอไปนี้เปนสิ่งที่พบในหลายงวดที่จายเงินเดือน และ
คาแรงที่ผานมา 

1. เช็คเงินเดือนและคาแรงของพนักงานคนหนึ่งไมไดรับการประมวลผลอยางถูกตอง เนื่องจากคนงาน
เขียนเลขประจําตัวของเขากลับหลักกัน เมื่อเขาบันทึกบัตรบันทึกเวลาประจําสัปดาห 

2. เช็คของพนักงานคนหนึ่งมีจํานวนเงิน 8,505 บาท ซ่ึงที่ถูกควรเปน 850.50 บาท 
3. ไมมีการพิมพเช็คใหแกคนงานคนหนึ่ง ซ่ึงขอผิดพลาดนี้เพิ่งทราบเมื่อมีการจายเช็คโดยหัวหนาคน

งาน 
4. สวนหนึ่งของแฟมขอมูลหลักเงินเดือนและคาแรงถูกทําลายเนื่องจากพนักงานแผนกคอมพิวเตอรนํา

มวนเทปไปใสหัวอานผิดอัน แผนกคอมพิวเตอรจึงพยายามสรางขอมูลสวนที่เสียไปขึ้นมาใหมจาก
เอกสารเบื้องตนและบันทึกตางๆ ที่เก่ียวของ 

5. พนักงานคนหนึ่งไดรับเช็คคาแรงที่มีจํานวนเงินมากผิดปกติ จากการตรวจสอบพบวามีการบันทึก
จํานวนชั่วโมงทํางานผิดเปน 84 ชั่วโมง ซ่ึงที่ถูกคือ 48 ชั่วโมง 

6. พนักงานแผนกคอมพิวเตอรแกไขอัตราคาแรงโดยเพิ่มอัตราคาแรงใหแกเพื่อนของเขาซึ่งเปน 
คนงานในโรงงาน เหตุการณนี้ถูกคนพบโดยบังเอิญโดยพนักงานคนหนึ่ง 

ใหทํา ระบุขอบกพรองของการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนและคาแรงของบริษัท สงเสริมไทย จํากัด 
พรอมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาวมา 10 ขอ โดยจัดคําตอบของทานใหอยูในรูปแบบดังนี้ 
 

ขอบกพรองของการควบคุมภายใน ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 

การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
คร้ังที่ 17 (2/2544) 

วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 1 ก.ย. 2544) 
 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว  
 ในกรณีตอไปนี้ผูสอบบัญชีเชื่อวาการควบคุมนาเชื่อถือได แตตองการทดสอบเพื่อดูวาการควบคุมมีประ
สิทธิผลหรือไม ใหทานระบุวาผูสอบบัญชีควรทดสอบการควบคุมในแตละกรณีโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ตรวจสอบอยางไร ใหพิจารณาแตละกรณีแยกจากกัน 

ก. ในระบบการรับเงินสด ผูสอบบัญชีตองการทดสอบวามีการบันทึกเงินสดรับครบถวน และเงินสดที่
ไดรับมาทั้งหมดไดมีการนําฝากธนาคารแลว 

ข. กิจการใชระบบประมวลผลใบสําคัญสั่งจายดวยคอมพิวเตอร (Computerized vouchering system) 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบฐานขอมูลแบบรวม (integrated database system) ผูสอบบัญชีตองการ
ทดสอบวามีรายการในบัญชีคาซอมแซมเครื่องจักรที่ควรบันทึกไวในบัญชีเครื่องจักรหรือไม โดย
บริษัทมีนโยบายวารายการซอมเครื่องจักรที่จํานวนเงินที่ต่ํากวา 100,000 บาท ใหถือเปนคาใชจาย 

ค. ในระบบบัญชีขายและลูกหนี้ซ่ึงมีการประมวลผลแบบกลุม (batch processing) โดยทําการประมวลผล
รายการขาย และเงินสดรับของวันหนึ่งในวันทําการถัดไป ผูสอบบัญชีตองการทดสอบความถูกตอง
ของรายการที่เดบิตบัญชีสวนลดจายและเครดิตบัญชีลูกหนี้การคาเมื่อลูกคาชําระเงิน 

ง. ผูสอบบัญชีตองการทดสอบการควบคุมภายใจของระบบประมวลผลเงินเดือนและคาแรง 
( 20 คะแนน) 

 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู 
ทานจะใหคําแนะนําในเรื่องการควบคุมอยางไร สําหรับสถานการณตอไปนี้ 

1. คอมพิวเตอรโอเปอรเรเตอร ซ่ึงทํางานชวงกลางคืนเขาไปเปลี่ยนอัตราคาตอบแทนของตนเองใน
ระบบเงินเดือนใหสูงขึ้น 

2. การจายเงินใหลูกคาจํานวน 555.05 บาท บันทึกรายการผานเทอรมินัลเปนจํานวน 5,550.50 บาท  
3. โปรแกรมใหมที่จะใชประมวลผลลูกหนี้ยังมีปญหาอยู โปรแกรมเมอรที่เขียนโปรแกรมนี้ลาออก เนื่อง

จากถูกขอเอกสารประกอบโปรแกรมบอยครั้ง (ซ่ึงความจริงเขาไมไดทําไว) 
4. เรียกแฟมขอมูลเพื่อมาประมวลผลผิดแฟม คือ เรียก payroll master file ขึ้นมา โดยที่ความจริง

ควรจะเปน accounts receivable master file ดังนั้นเมื่อโปรแกรมลูกหนี้ทํางาน ทําให payroll 
master file ไดรับความเสียหาย 

5. master inventory file จัดเก็บอยูในแผนจานแมเหล็กไดรับความเสียหายจากเพลิงไหมในหอง 
ใกลเคียง บริษัทจําเปนตองจัดทําขอมูลสินคาคงเหลือขึ้นใหม 

6. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานประมวลผลหามวนเทปแมเหล็กที่บรรจะรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ไมพบ แต
คิดวาจะอยูรวมกับมวนเทปที่เสียหายใชการไมได 
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7. ในการจัดทําเช็คเพื่อจายเงินเดือนและคาแรง คอมพิวเตอรออกเช็คขาดจํานวนไป 12 ฉบับ จาก
จํานวนรวมทั้งหมด 1,650 ฉบับ ขอผิดพลาดดังกลาวมาตรวจพบเมื่อจายเช็คใหผูรับเงิน 

8. การใหรหัสลูกคาบนเอกสารเกี่ยวกับการขายไมถูกตอง (เปนตัวเลข 7 ตัว แทนที่จะเปนตัวเลข 8 
ตัว ตามที่เปนจริง) ขอผิดพลาดดังกลาวตรวจพบเมื่อมีการ update run คือพบวาไมมีบัญชีดังกลาว
ที่จะ post รายการ 

9. ในการปอนขอมูลการชําระเงินของลูกคา มีการใสขอมูลที่ผิดพลาดจากตัวเลขที่ถูกตองคือ 12,578.50 
บาท แตเจาหนาที่บันทึกขอมูลใสตัว “โอ” แทนเลข “ศูนย” ซ่ึงจะผลทําใหการประมวลผลไมถูก
ตอง 

10. พนักงานขายสงขอมูลการสั่งซ้ือสินคาจากจอเทอรมินัลโดยตรง  แตใสเลขที่ของสินคา/รหัสสินคาที่ตองการ
ผิดประเภท ทําใหลูกคาไดรับเกลือ 1 ตัน แทนที่น้ําตาล 1 ตัน 

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 ในการสอบทานและประเมินสิทธิผลการควบคุมระบบงานขาย ซ่ึงมีการนําเขาขอมูลและประมวลผลแบบ
รวมกลุม ผูสอบบัญชีพบจุดออนตอไปนี้ 

1. ใบรับคําสั่งซ้ือของลูกคาไมมีการใหเลขที่ลวงหนา 
2. ไมมีการจัดทํา Control Totals สําหรับจํานวนเอกสาร และยอดรวมของปริมาณ และจํานวนรายการ

ที่สั่งซ้ือที่นําเขาในแตละ Batch 
3. ไมมีการจัดทํารายงานสรุปรายการใบแจงหน้ีที่นําเขา (Source Listing of Sales Invoices) 
4. ไมมีการจัดทํารายงานสรุปรายการที่ผิดปกติ (Exception Report) 
5. ในการนําขอมูลเขาไมมีการใชการตรวจสอบโดยโปรแกรมตอไปนี้ 

• Validity Check 
• Completeness Check 
• Field Check 
• Sign Check 
• Limit Check 
• Visual Verification 

6. ในการประมวลผลไมมีการใชการตรวจสอบโดยโปรแกรมตอไปนี้ 
• Run-to-run Total 

7. ไมมีการใช Error Control Numbers เพื่อระบุขอผิดพลาดจากการประมวลแตละประเภท 
8. ไมมีการสอบทานความถูกตองของขอมูลออกกอนจัดสงรายงานใหผูบริหาร 
จากจุดออนขางตน ใหทานระบุประเภทของการควบคุมที่ขาดหายไป (การควบคุมเพื่อปองกัน การควบ

คุมเพื่อคนพบ หรือการควบคุมเพื่อแกไข) ผลกระทบตอวัตถุประสงคของการควบคุม และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ในกรณีที่ทานเห็นวาจุดออนใดมีผลกระทบที่ไมมีสาระสําคัญตอวัตถุประสงคของการควบคุม ใหทาน
ระบุเหตุผลสําหรับขอสรุปดังกลาวดวยทั้งนี้ใหทานอธิบายคําตอบในรูปแบบดานลางนี้ 
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จุดออน ประเภทของ

การควบคุม 
ผลกระทบตอวัตถุ

ประสงคของการควบคุม 
ระดับความรุนแรง เหตุผลที่ผลกระทบ

ไมมีสาระสําคัญ 
1. ใบรับคําสั่งซ้ือของลูกคาไมมีการให 
เลขที่ลวงหนา 

    

2. ไมมีการจัดทํา Control Totals 
สําหรับจํานวนเอกสาร และยอดรวม
ของปริมาณและจํานวนรายการที่สั่งซ้ือ
สินคาเขาในแตละ Batch 

    

3. ไมมีการจัดทํารายงานสรุปรายการ 
ใบแจงหนี้ที่นําเขา 
(Source Listing of Sales Invoices) 

    

4. ไมมีการจัดทํารายงานสรุปรายการ
ใบแจงหนี้ที่นําเขา (Exception 
Report) 

    

5. ในการนําขอมูลเขาไมมีการใช 
Validity Check, Completeness 
Check, Field Check, Sign Check, 
Limit Check, Visual Verification 

    

6. ในการประมวลผลไมมีการใชการใช
การตรวจสอบโดย Run-to-run Total 

    

7. ไมมีการใช Error Control Numbers 
เพื่อระบุขอผิดพลาดจากการประมวล
ผลแตละประเภท 

    

8. ไมมีการสอบทานความถูกตองของ 
ขอมูลกอนจัดสงรายงานใหผูบริหาร 

    

 
( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 18 (3/2544) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 8 ธ.ค. 2544) 

 

 

ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา 
 ทานไดรับมอบหมายใหตรวจสอบกิจการซื้อมาขายไปแหงหนึ่งที่ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการประมวลผลขอมูลทางการเงิน โดยกิจการใชระบบดังกลาวเปนเวลา 2 ปแลว และระบบงานที่ใชทั้งสิ้นมี 7 
ระบบงาน ไดแก ระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบวางแผนการขายและจัดสงสินคา ระบบงานขายและลูก
หนี้ ระบบงานซื้อและเจาหนี้ ระบบงานเงินเดือน ระบบงานสินคาคงคลัง และระบบงานทรัพยสินจากการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศของกิจการ และประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการ ทาน
พบวาระบบงานขายและลูกหน้ีมีผลกระทบตอกิจการ และความถูกตองและนาเชื่อถือของงบการเงินเปนอยางมาก 
และความเสี่ยงที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงในประเด็นตอไปนี้ 

1. สิทธิในการทํารายการตางๆ ตามที่กําหนดในระบบงาน 
2. การสรางรายการในแฟมขอมูลหลักลูกคา 
3. การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติ และการสรางคําสั่งขายในระบบงาน 
4. การสงของ 
5. การจัดทําและบันทึกใบแจงหนี้ และการออกและบันทึกใบเพิ่ม/ลดหนี้ในระบบงาน 
ในแตละประเด็นขางตนใหทานระบุความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการอยางนอย 2 เรื่อง และเสนอแนะการ

ควบคุมที่ทานคิดวากิจการควรกําหนดใหมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 
 

(ขอควรระวัง : คําตอบควรจะพิจารณาจากขอมูลที่ใหตรงประเด็น สมบูรณและสะทอนถึงความเขาใจเก่ียวกับ
  ความเสี่ยวสืบเนื่อง และการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล) 
  ทั้งนี้ใหทานอธิบายคําตอบในรูปแบบดานลางนี้ 
 

ประเด็นที่พิจารณา ความเสี่ยงสืบเนื่อง การควบคุมที่ควรมี 
1. สิทธิที่ไดในการทํารายการตางๆ    
      ตามที่กําหนดในระบบงาน 

 
1……………………………………...... 

 

 2………………………………………  
2. การสรางรายการในแฟมขอมูล   
      หลักลูกคา 

 
1……………………………………… 

 

 2………………………………………  
3. การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ/การสรางคําสั่งขาย  

1……………………………………… 
 

 2………………………………………  
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4. การสงของ 1……………………………………  
 2……………………………………  
5. การจัดทําและบันทึกใบแจงหน้ี และการออกและ
บันทึกใบเพิ่ม/ 
ลดหนี้ 

1……………………………………  

 2……………………………………  
( 20 คะแนน) 

 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 บริษัท เงินสะพัดสูชุมชน จํากัด เปนลูกคาของทานเปนบริษัทผลิตอุปกรณไฟฟา 2 ปกอนไดติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อใชบันทึกสินคาคงคลังตางๆ แทนระบบมือ 
 ในระเบียน (Record) ของแฟมขอมูลหลักสินคาคงเหลือ (Inventory Master File) มีฟลดตางๆ ดังตอไปนี้ 

• รหัสเลขที่สินคาหรืออุปกรณ 
• รายละเอียด 
• ขนาด 
• รหัสหนวยนับ 
• ปริมาณคงเหลือ 
• ตนทุนตอหนวย 
• มูลคาสินคา 
• วันที่ขายหรือใชไปครั้งลาสุด 
• ปริมาณที่ขายหรือใชไปในปนี้ 
• จุดสั่งซ้ือใหม 
• ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด 
• รหัสผูขายหลัก 
• รหัสผูขายรอง 
ในการเตรียมการตรวจนับสินคาตอนสิ้นงวด บริษัทไดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจนับ 2 ชุด ที่

เหมือนกันทุกประการ ซ่ึงไดขอมูลมาจากแฟมขอมูลหลักขางตน ชุดแรกสําหรับพนักงานของบริษัท และอีก 1 ชุด
สําหรับใหทานทดสอบการตรวจนับสินคา ขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารดังกลาว ประกอบดวย 

• รหัสเลขที่สินคา หรืออุปกรณ 
• รายละเอียด 
• ขนาด 
• รหัสหนวยนับ 
• ปริมาณคงเหลือ 
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ในระหวางการตรวจนับ พนักงานของบริษัทจะนับสินคาจริง และเขียนจํานวนที่นับไดลงบนการดเอกสาร
นั้น เมื่อนับเสร็จจะบันทึกจํานวนที่นับไดจริง และจะประมวลแฟมขอมูลเพื่อเตรียมการปรับจํานวนสินคาคงเหลือ
ตามจํานวนคงเหลือที่นับไดจริง 

โดยระบบงานจะแสดงรายการปรับปรุงที่มีมูลคามากกวา 5,000 บาท ซ่ึงรายการตางๆ เหลานี้พนักงาน
ผูรับผิดชอบตองสอบหาขอเท็จจริงกอนยอมรับรายการปรับปรุงเหลานั้น เมื่อปรับปรุงเสร็จโปรแกรมจะคํานวณ
มูลคาสินคาคงเหลือปลายป และผานบัญชีไปยังแฟมบัญชีแยกประเภท 
คําสั่ง 1. สํานักงานตรวจสอบของทานมีโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูป ซ่ึงใชกับเครื่องของลูกคาไดทานจะเรียก
 ขอมูลใด จากฟลดใดเพิ่มเติม เพื่อชวยใหทานแนใจวายอดสินคาคงเหลือตามที่ปรากฎในงบการเงินถูกตอง 
 2. ใหระบุรายละเอียดและวิธีการที่จะนําโปรแกรมตรวจสอบมาใชในการตรวจสอบอยางนอย 8 วิธี 

( 20 คะแนน) 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 ทานเปนผูสอบบัญชีของบริษัทแหงหนึ่งซ่ึงเริ่มใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นโดยฝาย
คอมพิวเตอรของบริษัท จากการสอบถามผูจัดการดานบัญชีในเบื้องตน ทานพบวาบริษัทดังกลาวมีปญหาดังตอไปนี้ 

• ขอมูลเก่ียวกับผูขายสินคา (supplier master data) รายเดียวกันไดถูกบันทึกในระบบการสั่งซ้ือระบบ
เจาหนี้มากกวา 1 ครั้ง โดยกําหนดรหัสผูขาย (supplier code) ที่ไมเหมือนกัน สาเหตุเนื่องจาก
พนักงานสั่งซ้ือที่โรงงานจํานวน 3 แหงของบริษัท และที่สํานักงานใหญสามารถบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูขายสินคาเขาสูระบบได หากตรวจสอบขอมูลในระบบแลววายังไมมีขอมูลของผูขายนั้น อยางไรก็ดี 
ระบบคอมพิวเตอรดังกลาวไมมีการตรวจสอบการบันทึกชื่อผูขายสินคาซํ้า 

• ในกรณีที่สินคาในคลังมีไมเพียงพอกับสินคาที่ลูกคาสั่ง พนักงานบัญชีลูกหนี้พบวาระบบลูกหนี้จะ
ออกใบกํากับภาษีใหเทากับจํานวนสินคาที่สั่งไมใชจํานวนสินคาที่สงไปใหลูกคาจริง ซ่ึงในปจจุบัน
พนักงานบัญชีลูกหน้ีตองเขาไปแกไขขอมูลในใบกํากับภาานั้นใหถูกตองกอนสงใหลูกคา 

• รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้ (Accounts Receivable Aging Analysis) ของบริษัทซึ่งเปนรายงานที่
บริษัทพัฒนาขึ้นแสดงใหเห็นถึงลูกหนี้คางชําระมากกวา 6 เดือนจํานวนมาก ทั้งๆ ที่ลูกคาของบริษัท
ไมไดคางชําระนานแตอยางใด นอกจากนั้นรายงานดังกลาวยังไมแสดงยอดคางชําระรายใบกํากับสิน
คาอีกดวย 

• ในระบบการรับสินคาของบริษัทพนักงานรับสินคาสามารถเลือกบันทึกรับสินคาโดยจะอางอิงเลขท่ีใบ
สั่งซ้ือหรือไมก็ได หากไมอางอิงเลขที่ใบสั่งซ้ือพนักงานรับสินคาตองบันทึกรหัสสินคา จํานวนสินคาท่ี
รับ หนวยนับของสินคาเขาสูระบบการรับสินคาเอง 

• จํานวนสินคาในระบบกับจํานวนสินคาในคลังสินคามักไมตรงกัน สาเหตุหลักเนื่องจากระบบใหผูใช
เลือกบันทึกหนวยนับสินคาได และผูใชมักบันทึกปริมาณสินคาโดยไมดูหนวยนับวาเปนหนวยเดียว
กันหรือไม เชน เวลาสั่งซ้ืออาจใชหนวยเปนโหล เมื่อรับของใบรับของระบุมาเปนชิ้นจึงนําจํานวนชิ้น
ไปบันทึกในหนวยของโหล และระบบการรับสินคาไมตรวจสอบดวยวามีการรับเกินจํานวนที่ระบุไว
ในใบสั่งซ้ือหรือไม 

จากปญหาขางตนกระทบกับเรื่อง วิธีการตรวจสอบของทานหรือไม อยางไร และทานจะใหขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงจุดออนในแตละปญหาอยางไร 

 
( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 19 (1/2545) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 15 มิ.ย. 2545) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
 บริษัท อาหารกระปอง จํากัด มีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพ และมีโรงงาน 2 แหงอยูที่จังหวัดราชบุรี 
และเพชรบุรี ขอมูลทางการบัญชีทั้งหมดอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญ ทั้งที่สํานักงานใหญและโรง
งานจะเขาถึงขอมูลในระบบคอมพิวเตอรโดยใชเครื่องเทอรมินัล ขอมูลจากโรงงานจะถูกสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่
สํานักงานใหญโดยผานสายโทรศัพทสาธารณะ ในทํานองเดียวกันโรงงานสามารถดึงขอมูลจากสํานักงานใหญโดย
ผานสายโทรศัพท 
 คําสั่ง  
1. ใหทานระบุการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อปองกันไมใหบุคคลที่ไมมีสิทธิ นําขอมูลเขา ดึงขอมูล หรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของบริษัท 
2. กรณีที่บริษัทประมวลผลขอมูลในระบบเงินเดือนคาจางดวยเครื่องคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญเพียงแหง

เดียว ใหทานระบุการควบคุมที่ควรจะมีเพิ่มเติมจากขอ 1 
 

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 การใชเทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวย ผูสอบบัญชีควรมั่นใจวามีการวางแผนกําหนดขั้น
ตอนและวิธีการที่ทําอยางรัดกุม และมีการควบคุมภายในระหวางการทําเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในผลลัพธที่ได 
รวมทั้งตองประเมินความคุมคาดวย 

ใหทานอธิบายและยกตัวอยางขั้นตอนที่สําคัญดังกลาวควรจะประกอบดวยอะไร และอยางไร 
( 20 คะแนน) 

 
ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 บริษัท รัตติยา จํากัด เปนบริษัทขายสงเครื่องสําอาง มีการใชระบบ computer แบบ centralized ในการ
ประมวลผลระบบขาย และลูกหน้ีมาเปนเวลา 3 ป โดยมีคําอธิบายระบบดังนี้ 

พนักงานขายในแผนกขายซึ่งมีอยู 3 คน เปนผูรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาแลวบันทึกคําสั่งซ้ือลงในแบบฟอรม
ใบสั่งขายดวยมือ (ใบสั่งขายชุดหนึ่งมี 2 ฉบับ และมีเลขที่พิมพไวลวงหนา) แลวสงฉบับหนึ่งไปใหแผนกจัดสงสิน
คา สวนอีกฉบับหนึ่งเปนสําเนาติดเลมเก็บไวที่แผนกขาย แผนกจัดสงจะนําใบสั่งขายที่ไดรับไปเบิกของจากคลัง
สินคา โดยเจาหนาที่คลังสินคาจะบันทึกรายการตัดสต็อคผานเครื่องเทอรมินัลที่อยูที่คลังสินคา (เจาหนาที่คลังสิน
คามี 3 คน แตละคนมีรหัสผานของตนเองในการเขาไปทํารายการ) แลวสงใบสั่งขายไปใหแผนกออกบิลออกอิน
วอยซ อินวอยซ 1 ชุด มี 2 ฉบับ ไมมีเลขที่พิมพไวลวงหนา แตระบบคอมพิวเตอรจะกําหนดเลขที่ และพิมพเลขที่
ลงบนอินวอยซโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเมื่อพิมพอินวอยซแลว จะบันทึกลูกหนี้และขายทันที แลวแผนกออกบิลสงอิน
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วอยซฉบับสําเนาใหแผนกสงของใชในการสงของ สวนตนฉบับสงใหแผนกการเงินเพื่อเรียกเก็บเงิน แผนกสงของ
จะสงของภายใน 1-7 วัน ขึ้นอยูกับปริมาณของที่จะสงในแตละเสนทาง ถามากพอจะสงภายใน 1-2 วัน 
 ทุกสิ้นเดือนระบบคอมพิวเตอรจะพิมพรายละเอียดรายการ transaction ที่เก่ียวกับสินคาคงเหลือ โดย
พิมพรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นของสินคา 1 รายงาน และรายละเอียดรายการลดลงของสินคา 1 รายงาน  สงไปให
หัวหนาแผนกจัดสงสอบทาน และลงนามรับรองสวนรายงานยอดคงเหลือของรายการสินคาทั้งหมดจะพิมพตอน
สิ้นปเพียงครั้งเดียวเพื่อใชในการตรวจนับสินคาคงเหลือ 

เพื่อใหการทํางานมีการประหยัดพื้นที่ในหนวยความจํา และระบบยังมีเอกสารที่เปนกระดาษใชอยู จึงไม
มีการทํา audit trail 

ใหทํา ประเมินระบบการควบคุมภายในในการประมวลผล และควบคุมการขาย จัดสง และออกบิล ตาม
ขอมูลขางตนโดยการเขียนวิเคราะหตามรูปแบบขางลางนี้ 

 
ขอบกพรอง ความเสี่ยง ขอเสนอแนะ 

   
 
 

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 20 (2/2545) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 8 ก.ย. 2545) 

 
 
ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีฟา  

การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรมีก่ีประเภท  อะไรบาง  และใหบอกถึงการ 
สอบทานการควบคุมแตละประเภท  

(20 คะแนน) 
 

ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 ในการนําคอมพิวเตอรเขามาประมวลผลขอมูลทางการบัญชี  จะเปนจะตองมีการควบคุมระบบสาร
สนเทศ  ซ่ึงแบงออกเปนการควบคุมทั่วไปและการควบคุมในระบบงาน  การควบคุมทั้งสอบสวนจะแบงออกเปน
ยอยๆ  หลายประเภทใหทานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเก่ียวกับการใชระบบสารสนเทศตามประเภทของการ
ควบคุมทั่วไปและการควบคุมในระบบงานโดยระบุสั้นๆ พอสังเขปแตไดใจความชัดเจน (20  คะแนน) 

( 20 คะแนน) 
 

ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
ในการสอบบัญชีของบริษัทผูขายสงยาแหงหน่ึงซ่ึงมียาชนิดตางๆ ประมาณ 4,000 รายการเก็บอยูที่คลัง 

สินคาของบริษัท 3 แหง  ขอมูลของสินคาเก็บอยูในแผนจานแมเหล็กซ่ึงจะมีการ update ทุกสิ้นวัน แตละ record  
ของแฟมขอมูลดังกลาวมี field ตางๆ  ดังน้ี 
 Inventory  Number 
 Inventory  Name 
 Quantity  on  Hand 

Location 
Cost  per Unit 
Date  of  Last  Purchase 
Date of Last sale 
Quantity Sold  During  Year 
ในการสอบบัญชีของบริษัทนี้ทานมี (1)  แฟมขอมูลขางตน (2) แฟมขอมูลผลการตรวจนับสินคา 

คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดที่แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําขึ้น และ (3)  โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
จากขอมูลขางตน  ใหทานระบบวัตถุประสงคการสอบบัญชี (Audit objectives) มา 5 ขอ ที่ทานสามารถใช GAS 
ชวยในการตรวจสอบรายการสินคาคงเหลือ และระบุวิธีการตรวจสอบตามวัตถุประสงคนั้น โดยใช GAS ชวย  

( 20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 21 (3/2545) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 8 ธ.ค. 2545) 

 
 

ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีชมพู  
ในแตละสถานการณตอไปนี้ ใหทานในฐานะผูสอบบัญชีระบุความเสี่ยงในการสอบบัญชีและใหระบุการควบคุม
ภายในที่ควรมีทั้งในระบบงานที่เก่ียวของและการควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน 

1. ในการรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา ในกรณีที่เปนลูกคารายใหม พนักงานขายสามารถกําหนดรายละเอียดลูกหนี้
ในแฟมขอมูลหลักลูกหน้ีไดโดยจะสั่งทํารายงานการไดทั้งรายการขายเงินสดและรายการขายเชื่อ 

2. บริษัทเริ่มใชโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบบัญชีใหมตั้งแตเดือนมกราคม 2545 พนักงานบัญชีแยก
ประเภทไมไดกระทบยอดระบบงานยอย (Sub System) เชนระบบบัญชี ลูกหนี้ ระบบบัญชีเจาหนี้ ระบบ
บริหารสินคา เปนตน กับบัญชีคุมซ่ึงบันทึกอยูในระบบบัญชี แยกประเภททั่วไป ทุกครั้งที่มีการปดบัญชี 

3. บริษัทใชโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานขาย ซ่ึงมีการใหเลขที่ใบสงของ/ใบกํากับภาษีโดยพนักงาน
กรณีที่ใหเลขที่ผิด พนักงานสามารถแกไขเลขที่เอกสารใหถูกตองในระบบไดเอง 

4. บริษัทใชโปรแกรมระบบบัญชีเจาหนี้ที่เชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อพนักงานบัญชีแยก
ประเภททั่วไปพบวามีการบันทึกรายการตั้งหนี้ไมถูกตอง พนักงานบัญชีแยกประเภททั่วไป สามารถแกไข 
รายการที่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยตรง เพื่อใหขอมูลที่จะปดบัญชีถูกตอง และเพื่อจัดทํางบการ
เงินใหถูกตอง 

( 20 คะแนน) 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
ในการสอบทานและประเมินประสิทธิผลการควบคุมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลขอมูล
ซ่ึงมีผลกระทบตอความถูกตองนาเชื่อถือของงบการเงินของกิจการ ผูสอบบัญชีพบขอสังเกตตอไปนี้ 

1. กิจการไมมีขอกําหนดใด ๆ เก่ียวกับรหัสผูใชและรหัสผาน 
2. ผูใชทุกคนไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลและระบบงานเทากัน  
3. กิจการมีการสํารองขอมูลเฉพาะสวนที่เปนขอมูลในระบบงาน (Data File) 
4. ระบบจะลบบันทึก (Logs) ที่จัดเก็บในระบบโดยอัตโนมัติทันทีที่ขอมูลมีขนาดใหญเกิน 1 megabytes 
5. ผูใชไมสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (Password) สําหรับเขาถึงระบบงานไดเอง ดังนั้นพนักงานบริหาร

ระบบ (systems administrator) จึงมีหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชตามคําขอ 
6. ไมมีการจัดพิมพบันทึกรายการของระบบงาน (Transaction Log) และสอบทานรายงานดังกลาว 
7. ไมมีการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนใหมหรือที่เปลี่ยนแปลงแกไขกอนใชงานจริง 
8. ผูใหบริการดูแลรักษาระบบ (system maintenance vendor) สามารถเขาถึงระบบผานทาง Modem ที่เปด

ตลอดเวลาโดยใชรหัสผูใชที่ทางบริษัทกําหนดให 
9. เอกสารประกอบระบบมีเฉพาะสวนที่เปนคูมือสําหรับผูใชงาน 
10. การสอบทานบันทึก (Logs) ตาง ๆ จะทําเฉพาะในกรณีที่ระบบมีปญหา 

 



45/61 

จากขอสังเกตขางตนแตละประเด็น ใหทานระบุความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงใหระบบมีการควบคุมที่มีประสิทธิผลมากขึ้นพรอมคําอธิบาย (เชน ใครควรเปนผูทํา ทําอยางไรและควร
ทําเมื่อใด) และตัวอยางที่เหมาะสม โดยอธิบายแยกกันทีละประเด็น ทั้งนี้ใหทานเขียนคําตอบตามรูปแบบ
ดานลางนี้ 

ขอสังเกต ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

1. กิจการไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับรหัส ผูใชและรหัส
ผาน 

  

2. ผูใชทุกคนไดรับสิทธิในการเขาถึง ขอมูลและ
ระบบงานเทากัน 

  

3. กิจการมีการสํารองขอมูลเฉพาะสวน ที่เปนขอ
มูลในระบบงาน (Data File) 

  

4. ระบบจะลบบันทึก (Logs) ที่จัดเก็บ ในระบบ
โดยอัตโนมัติทันทีที่ขอมูลมี ขนาดใหญเกิน 1 
megabytes 

  

5. ผูใชไมสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผาน 
(Password) สําหรับเขาถึงระบบงาน ไดเอง ดังนั้น
พนักงานบริหารระบบ (systems administrator) จึง
มีหนาที่ ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใช ตาม
คําขอ 

  

6. ไมมีการจัดพิมพบันทึกรายการของระบบงาน 
(Transaction Log) และ สอบทานรายงานดังกลาว  

  

7. ไมมีการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหมหรือที่
เปลี่ยนแปลงแกไขกอนใชงานจริง 

  

8. ผูใหบริการดูแลรักษาระบบ(system 
maintenance vendor) สามาถเขาถึงระบบผานทาง 
Modem ที่เปดตลอดเวลาโดยใชรหัสผูใชที่ทาง
บริษัท 
กําหนดให 

  

9. เอกสารประกอบระบบมีเฉพาะสวนที่เปนคูมือ
สําหรับผูใชงาน 

  

10. การสอบทานบันทึก (Log) ตาง ๆ จะทํา
เฉพาะในกรณีที่ระบบมีปญหา 

  

( 20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีขาว 
1. จงอธิบายความหมายของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการตรวจสอบทั่วไป (Generalized Audit Software) 

และระบุความสามารถในการทํางานวามีอะไรบางมา 5 ขอ (Function) และระบุขอจํากัดในการใชงานมา 
1 ขอ 

( 10 คะแนน) 
2. ใหทานอธิบายวาทานจะนําโปรแกรมสําเร็จรูป (GAS) มาชวยในการตรวจสอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุ

ประสงคของการตรวจสอบดังตอไปนี้ไดอยางไร 
1. เพื่อพิสูจนวาปริมาณที่แสดงในรายการบันทึกสินคาคงเหลือตรงกับปริมาณที่ไดจากการตรวจนับ 
2. เพื่อพิสูจนวาราคาและการคํานวณจํานวนเงินของรายการสินคาคงเหลือแสดงไวอยางเหมาะสมและ

พิสูจนวายอดสินคาคงเหลือในบัญชีแยกประเภทแสดงไวอยางไรถูกตอง 
 

( 10 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 22 (1/2546) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 22 มี.ค. 2546) 

 
 

ขอ 1 ใหใชสมุดคําตอบสีสม 
 ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสําหรับกิจการที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลซ่ึงมีผลกระทบตอ
ความถูกตองนาเชื่อถือของงบการเงินของกิจการอยางมีสาระสําคัญนั้น ผูสอบบัญชีควรไดมีการสอบทานและ
ประเมินประสิทธิผลการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลดังกลาว   
ของกิจการ  
 จากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400 “การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน” 
ซ่ึงระบุวา “ผูสอบบัญชีควรประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมสําหรับสิ่งที่ผูบริหารไดให
การรับรองไวเก่ียวกับงบการเงินที่มีสาระสําคัญ” และ “ผูสอบบัญชีควรไดมาซึ่งความเขาใจในระบบบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เพื่อที่จะวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาวิธีการตรวจสอบใหมีประสิทธิ
ผล” นั้น ใหทาน 
 

1. อธิบายความสัมพันธระหวางการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผลกับ
ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมสําหรับเรื่องหรือประเด็นที่ผูบริหารไดใหการรับรองไว
เก่ียวกับงบการเงินที่มีสาระสําคัญ พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบคําอธิบายของทานโดยสังเขป 

2. อธิบายความสัมพันธระหวางผลจากการสอบทานและประเมินประสิทธิผลการควบคุมทั่วไปของระบบ 
 สารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผลกับการวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาวิธีการตรวจสอบใหมี

ประสิทธิผล พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบคําอธิบายของทานโดยสังเขป (20 คะแนน) 
 

( 20 คะแนน) 
ขอ 2 ใหใชสมุดคําตอบสีเหลือง 
 บริษัท โฮมอีควปเมนท จํากัดตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี ดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องมือ และอุปกรณไฟฟา-
ประปาขนาดเล็กสําหรับใชกับบานเรือน ยอดขายของบริษัทประมาณ 80 เปอรเซ็นตเปนการขายเชื่อแกผูรับเหมา
กอสรางที่อยูในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียง สวนที่เหลือเปนการขายสดแกลูกคาที่มาซื้อปลีกเพื่อนําไปใชที่
บาน บริษัทจางพนักงานขายจํานวน 8 คน ผูจัดการฝายสินเชื่อ 1 คน พนักงานประจําสํานักงาน 3 คน ไดแก 
พนักงานบัญชีลูกหน้ี แคชเชียร และพนักงานบัญชี ทั้งหมดนี้เปนพนักงานที่บริษัทจางแบบเต็มเวลาโดยใหคาตอบ
แทนเปนเงินเดือนเทานั้นนอกจากนี้ยังมีพนักงาน part-time ไดแก พนักงานรับเงินประจํา cash register 5 คน 
และผูชวยพนักงานบัญชีจํานวน 2 คน บริษัทไดจางบริษัทที่ปรึกษามาวางระบบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขาย 
และรับชําระเงินโดยใชคอมพิวเตอรและบริษัทไดใชมาเปนเวลา 2 ปแลว โดยพนักงานผูปฏิบัติงานไดปรับเปลี่ยน
การทํางานบางขั้นตอนเพื่อใหการทํางานสะดวกขึ้นและลดขอบเขตงานที่ใชคอมพิวเตอรลงเหลือเฉพาะในสวนงาน
บัญชีลูกหนี้ยอยเทานั้นเนื่องจากมีลูกหนี้ที่เปนผูรับเหมาเปนจํานวนมาก ในปจจุบันขั้นตอนการทํางานในระบบมี
ดังนี้ 
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 ในการขายสดลูกคาจะเลือกสินคาแลวนําไปชําระเงินที่ cash register สวนลูกคาที่เปนผูรับเหมากอสราง
จะซื้อเชื่อไดหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากผูจัดการฝายสินเชื่อใหซ้ือเชื่อได โดยผูจัดการฝายสินเชื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยอาศัยความมีชื่อเสียงของผูรับเหมาเปนเกณฑเพียงอยางเดียว หลังจากไดรับอนุมัติใหขายสินเชื่อแลวพนักงาน
ขายจะกรอกขอความลงในแลวสงใหพนักงานบัญชีลูกหนี้เพื่อทําการบันทึกลูกหนี้ยอยตอไป เมื่อพนักงานบัญชีลูก
หนี้ไดรับใบคิดราคาสินคาจะตรวจสอบความถูกตองของราคาและรายละเอียดอื่น ๆ ในใบคิดราคาสินคากับ price 
list ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว ถามีขอผิดพลาดในใบคิดราคาก็จะทําการแกไข แลวจัดทํา invoice และสั่งการ
ให ผูชวยพนักงานบัญชี part-time สง invoice ใหแกลูกหนี้ หลังจากนั้นจะทําการบันทึกขอมูลจาก invoice ลงใน
บัญชีลูกหน้ียอยโดยใชคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลเก่ียวกับ invoice นั้นจะถูกสงโดยอัตโนมัติในทันทีไปใหพนักงาน
บัญชีซ่ึงจะใชขอมูลนั่นในการลงบัญชีในสมุดรายวันขายดวยมือตอไป ทุกสิ้นเดือนพนักงานบัญชีลูกหน้ีจะทําราย
ละเอียดลูกหนี้ยอยประจําเดือน และรายงานลูกหนี้คางชําระเกินกําหนดประจําเดือนสงใหพนักงานบัญชี 
 

 การรับเงินเปนหนาที่ของแคชเชียรและพนักงานรับเงินประจําเครื่อง cash register ซ่ึงพนักงานรับเงิน
เหลานี้ทํางานอยูภายใตการควบคุมของแคชเชียรจะรวบรวมเงินสดพรอมสําเนาเทปกระดาษจาก cash register   
สงใหแคชเชียร แคชเชียรจะทํารายงานสรุปการรับเงินประจําวันจาก cash register สวนในการรับชําระเงินทาง
ไปรษณีย แคชเชียรทําหนาที่เปดซองจดหมายที่ลูกหน้ีสงเช็คมาชําระคาสินคาโดยจะตรวจสอบเช็คแตละฉบับกับ
ใบแจงการชําระเงิน (remittanceadvice) แลวประทับคําวา “For Deposit Only” แลวจัดทํารายละเอียดเช็คที่จะ
นําฝาก หลังจากนั้นจะสง remittance advice ใหพนักงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับชําระหนี้จากลูกหนี้
แคชเชียรนําเช็คไปฝากธนาคารทุกวันโดยฝากแยกจากเงินสดที่ไดรับจาก cash register แคชเชียรจะเก็บใบนําฝาก
ธนาคารทั้งหมดที่ธนาคารประทับตราแสดงวาไดมีการรับฝากแลวไวเพื่อใชในการทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร แตจะสงสําเนาของรายงานสรุปการรับเงินประจําวันจาก cashregister ใหพนักงานบัญชีลงรายการในสมุด
รายวัน แคชเชียรไมสามารถเขาถึงสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทได หลังจากพนักงานบัญชีที่ไดบันทึกขอมูล
การรับเงินตาม remittance advice ที่ไดรับจากแคชเชียรแลว พนักงานบัญชีจะสงขอมูลนั้นผานระบบคอมพิวเตอร
ไปยังพนักงานบัญชีลูกหน้ีเพื่อลงบัญชีลูกหนี้ยอย พนักงานบัญชีเปนผูสงรายงานประจําเดือน (Monthly 
Statement) ซ่ึงแสดงยอดคงคาง โดยรายงานนี้จะทําหลังจากที่ไดรับรายงานหนี้คางชําระเกินกําหนดจากพนักงาน
บัญชีลูกหนี้ พนักงานบัญชีเปนผูอนุมัติใหพนักงานบัญชีลูกหนี้ตัดหนี้สูญที่คางชําระเกิน 6 เดือนหลังจากที่สงจด
หมายเตือนแลว พนักงานบัญชีจะสงบันทึกขอความใหผูจัดการฝายสินเชื่อเพื่อแจงวาไมใหใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เหลานี้ตอไป 
 

ใหทํา 
 ใหระบุจุดออนของการควบคุมภายใน (ทั้งสวนที่เปนการควบคุมดวยคอมพิวเตอรและสวนที่เปนการควบคุม
ทางการบัญชีที่ไมใชคอมพิวเตอร) และระบุขอเสนอแนะเพื่อแกไขจุดออนดังกลาว ตามขอมูลขางตน ระบบขาย 
ลูกหน้ีและรับชําระเงินจากลูกหน้ีการคา (ไมรวบระบบเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ)โดยการเขียนวิเคราะหตามรูปแบบ
ขางลางน้ี ทั้งนี้โดยอยูบนสมมติฐานวาควรมีการใชคอมพิวเตอรในงานทุกสวนของระบบขาย ลูกหน้ีและรับชําระ
เงินจากลูกหนี้การคาเนื่องจากในโปรแกรมที่บริษัทมีอยูสามารถรับรองการทํางานที่มีการควบคุมภายในได
ครบถวน เพียงแตบางสวนยังไมไดมีการนําการควบคุมนั้นมาใช และบางสวนเคยใชแตไมไดใชอยูในปจจุบัน 

ขอบกพรอง ความเสี่ยง ขอเสนอแนะ 
      

(20 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหใชสมุดคําตอบสีเขียว 
 เทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรที่นิยมวิธีหนึ่งไดแกการใชขอมูลทดสอบ ซ่ึงมีวิธีการหลายอยาง 
ใหทานอธิบายอยางคราว ๆ เก่ียวกับการใชขอมูลทดสอบแบบ Test Data และแบบIntegrated Test Facility รวม
ทั้งอธิบายขอดี และขอเสียของแตละวิธี  

(20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 23 (2/2546) 
วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 26 ก.ค. 2546) 

 

 

ขอ 1 ใหทําในสมุดคําตอบสีฟา 

ตามมาตรฐานสอบบัญชีกําหนดวา การวางแผนการตรวจสอบในสวนที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมของ
ระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล ผูสอบบัญชีควรเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและความซับ
ซอนของระบบงานบัญชีที่ประมวลผล 

1. ใหทานตอบคําถาม ขอ 1-3 ตอไปนี้  

1.  มาตรฐานไดอธิบายเกี่ยวกับ ความสําคัญ วาเก่ียวของกับอะไร จงอธิบายพรอมตัวอยาง  

(2 คะแนน) 

2.  จงยกตัวอยางระบบงานที่มีลักษณะซับซอน มา 2 ลักษณะ  

(2 คะแนน) 

3.  จงยกตัวอยางขอบกพรองในกิจกรรมระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรใดที่สงผลกระทบ
 อยางกวางขวางมา 2 ประการ  

(2 คะแนน)  

2. ในการสอบบัญชีของลูกคารายหนึ่ง ลูกคาสนใจในการติดตอซ้ือขายธุรกิจผานอินเทอรเน็ตแต
กังวลเก่ียวกับความเสี่ยงที่เกิดในระบบดังกลาวซึ่งทราบวามีหลายประการ จึงขอใหทานยกตัว
อยางความเสี่ยงสําคัญสัก 7 ประการที่อาจเกิดได โดยในแตละความเสี่ยงใหทานอธิบายวิธีและ
เทคนิคการควบคุมที่จะลดความเสี่ยงในแตละประการนั้นใหชัดเจน เชน วิธีการควบคุมนั้น 
เรียกวาอะไร ตองทําอยางไร เปนการควบคุมดวยระบบ หรือดวยคนหากดวยคนควรเปนใคร 
(ขอละ 2 คะแนน)  

(20 คะแนน) 
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ขอ 2 ใหทําในสมุดคําตอบสีเขียว 

ในการใชเทคนิคคอมพิวเตอรมาชวยในการสอบบัญชี (Computer Assisted Audit Technique) นั้น 

1. ทานมีขั้นตอนการดําเนินการในการใชเทคนิคนี้อยางไร  

2. โปรดระบุเครื่องมือ หรือซอฟแวร 3 ประเภทที่ทานสามารถนํามาใชประกอบเทคนิคนี้ พรอมทั้งระบุขอดี 
ขอเสียของซอฟแวรแตละประเภท 

(20 คะแนน) 

ขอ 3 ใหทําในสมุดคําตอบสีเหลือง 

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชีไดเขาไปทําการประเมินการควบคุมภายในเบื้องตน โดยเขาไปทําการ
สัมภาษณบุคลากรของแผนกคอมพิวเตอร โดยมีขอมูลดังตอไปนี้ 

“ปจจุบันหนวยงานคอมพิวเตอรของบริษัทมีเจาหนาที่และผูจัดการหนวยงานอยู 4 คน ซ่ึงในการทํางานจะมีการ
แบงแยกหนาที่โดยเจาหนาที่ 2 คนจะทําการตอบขอซักถามใหแกพนักงานของบริษัท กรณีมีคําถามหรือทําการ    
แกไขเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน เจาหนาที่อีก 1 คนเปนโปรแกรมเมอรโดยทําหนาที่พัฒนาระบบตาง ๆ จาก
การสอบถามพบวาปจจุบันพนักงานของบริษัททุกคนจะไดรับ Password ในการเขาสูระบบงานตาง ๆ โดย 
Password จะประกอบดวยตัวเลขประจําตัวพนักงานพรอมคูมือปฏิบัติงานเมื่อไดเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทเปนวัน
แรกจากการสอบถามเจาหนาที่ของแผนกคอมพิวเตอรไมทราบวาบุคลากรของบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลง 
Password หรือไม เน่ืองจากระบบไมไดถูกกําหนดวาตองมีการเปลี่ยนแปลง Password ขึ้นอยูกับแตละบุคคล แต
อยางไรก็ตามเมื่อพนักงานลาออกเจาหนาที่ฝายบุคคลจะทําการแจงขอมูลมาใหหนวยงานคอมพิวเตอรเพื่อทําการ
ลบขอมูล User ของบริษัท เจาหนาที่ของหนวยงานคอมพิวเตอรจึงนําเอกสารที่ทางแผนกบุคคลแจงมายังแผนก
คอมพิวเตอรใหผูสอบบัญชีดู ซ่ึงเอกสารดังกลาวไดระบุถึงชื่อพนักงานที่ลาออกเมื่ออาทิตยที่แลว ซ่ึงผูสอบบัญชี
ไดทดลอง Key Password เขาสูระบบ ซ่ึง Password ดังกลาวยังสามารถเขาสูระบบได ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากเจา
หนาที่ในหนวยงานคอมพิวเตอรวาเนื่องจากชวงนี้ที่แผนกกําลังยุงเนื่องจากมีการทําการฝกอบรมและกําลังพัฒนา
โปรแกรมใหมอยู ทําใหการลบขอมูลและ Password ของพนักงานที่ลาออกยังไมไดทําเพราะเห็นวาพนักงานเหลา
นั้นไมไดมาทํางานแลวคงไมมีอะไรเสียหาย ซ่ึงในระหวางการสัมภาษณผูสอบบัญชีพบวามีการเขาออกหอง
คอมพิวเตอรโดยไมจําเปนตองใชบัตรผาน นอกจากนี้จากการสัมภาษณเจาหนาที่หองคอมพิวเตอรไดแจงวาใน
ปกติบริษัทจะมีการสํารองขอมูลทุกวันโดยสํารองไวในเทปทุกวันโดยนําเทปดังกลาวเก็บไวที่หองของผูจัดการ
แผนกคอมพิวเตอร ซ่ึงอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับหองคอมพิวเตอร สวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไดเคยทําไวแลว
ตั้งแตป คศ. 2000 เพื่อรองรับปญหา Y2K”  

ใหทานระบุถึงจุดออนการควบคุมภายใน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใหบริษัทมีการควบ
คุมภายในที่ดีขึ้น 

 (20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 

การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
คร้ังที่ 24 (3/2546) 

วิชา การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 22 พ.ย. 2546) 
 
 

ขอ 1 ใหทําในสมุดคําตอบสีชมพู 

ในประเด็นการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ทานมีความเห็นในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ก. การแบงแยกหนาที่งานถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการควบคุมภายใน โปรดระบุประเภทงานสารสนเทศ 2 
 ดานที่สําคัญ สําหรับองคกรที่มีการประมวลผลแบบรวมศูนย ที่ทานคิดวาควรมีการแบงแยกหนาที่ออกจากกัน 
 พรอมทั้งระบุลักษณะงานและเหตุผลประกอบ (5 คะแนน) 

ข. ในการใชระบบสารสนเทศในการประมวลรายการทางธุรกิจตาง ๆ นั้น สิ่งที่มีความสําคัญและมีผลตอ ความ
 ถูกตองและครบถวนของการประมวลผล ก็คือ ความถูกตองของโปรแกรมที่นํามาใชงานในการประมวลผลดัง
 กลาว ทานจะจัดใหมีการควบคุมใดบางเพื่อทําใหมั่นใจวา โปรแกรมที่นํามาใชงานมีความถูกตอง (5 คะแนน) 

ค. ในธุรกิจที่การทํางานสวนใหญจําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผลรายการจํานวนมาก เพื่อให
 บริการตอลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอรดังกลาวอาจขัด
 ของ หรือเสียหาย ซ่ึงอาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก และเกิดความเสียหายได ทานมีแนวทางในการจัด
 การความเสี่ยงนี้อยางไรบาง (5 คะแนน) 

ง. ในดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้น จุดออนที่สําคัญที่กอใหเกิดความไมปลอดภัยในการใช
 ระบบสารสนเทศ นั้น คือ การที่ผูใชงานไมตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย ทานมีแนว
 ทางในการจัดการอยางไรบาง (5 คะแนน) 

(20 คะแนน) 

ขอ 2 ใหทําในสมุดคําตอบสีขาว 

ถาทานเปนผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัทแหงหนึ่งซ่ึงเปนผูคาสงอาหาร
กระปอง บริษัทเก็บสินคาคงเหลือไวที่คลังสินคาของบริษัทที่มีอยู 2 แหง และมีสินคาฝากขายอยูที่ตัวแทน
จําหนายอีก 5 บริษัท ในการตรวจสอบสินคาคงเหลือ ทานจะไดรับแฟมขอมูลสินคาคงเหลือของบริษัทซึ่งแสดง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 (ซ่ึงเปนวันที่ทานจะสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ) โดยมีฟลด
ตาง ๆ ดังนี้ 

inventory number 

inventory description 
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location 

unit price 

unit cost 

quantity on hand 

date of last purchase 

date of last sale 

ใหทานวางแผนการตรวจสอบสินคาคงเหลือโดย 

1. ใหระบุวิธีการตรวจสอบรายการสินคาคงเหลือที่จะสามารถใชประโยชนจากฟลดขางตนและวิธีการใช 
 Generalized audit software (GAS) ในการตรวจสอบมา 5 ขอ 

2. ระบุวิธีการใช GAS ชวยในการตรวจสอบโดยอธิบายมาพอเขาใจวาใช GAS ชวยทํางานอะไรโดยใชขอมูล
 ฟลดใดในวิธีการตรวจสอบแตละขอ 

หมายเหตุ ใหตอบในรูปแบบที่กําหนดใหขางลางนี้และหามตอบเกิน 5 ขอ 

วิธีการตรวจสอบ การใช GAS ชวยตรวจสอบ 

    

(20 คะแนน) 

ขอ 3 ใหทําในสมุดคําตอบสีสม 

ในการสอบทานการควบคุมการบันทึกและประมวลผลระบบงานขายเชื่อของกิจการลูกคารายหนึ่ง ซ่ึงใชวิธีบันทึก
การนําเขาในระบบกลุม (Batch Entry) และประมวลผลในระบบกลุม (Batch Processing) 

ในการปฏิบัติงาน 10 ขั้นตอนขางลางนี้ ใหทานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดในแตละขั้นตอนมาขั้นตอนละ 1 ความ
เสี่ยง และในแตละความเสี่ยงใหระบุวิธีการควบคุมทางดานคอมพิวเตอรที่ใชปองกันหรือคนพบความเสี่ยงนั้นที่ดี
ที่สุดมา 1 วิธีการควบคุม โดยระบุชื่อเทคนิคการควบคุม วิธีการควบคุมโดยยอ และใครเปนผูนํา 

ทั้งนี้ ควรตอบวิธีการควบคุมที่ไมซํ้ากัน และใหใชแบบฟอรมการตอบขางลางนี้ เพื่อใหคําตอบชัดเจน 

ขั้นตอน ความเสี่ยงที่อาจเกิด วิธีการควบคุมดานคอมพิวเตอร 

1. การอนุมัติการขายเชื่อ     

2. การนําสงเอกสารประกอบการขายเชื่อมาบันทึกในแต
ละกลุม 
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3. การบันทึกจํานวนเงินรวมของรายการขอมูลนําเขา     

4. การบันทึกรหัสลูกหน้ี     

5. การเลือกแฟมในการจัดเก็บการบันทึกนําเขา     

6. โปรแกรมคํานวณยอดขายเชื่อของลูกหน้ีแตละรายให
แบบอัตโนมัติ 

    

7. ความครบถวนในการประมวลผล     

8. การหยุดชะงักระหวางการประมวลผล     

9. รายการที่ไมถูกตองหรือถูกปฏิเสธไมยอมรับเขา
ระบบ 

    

10. การสงรายงานไปยังผูใช     

(20 คะแนน) 
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สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 25 (1/2547) 
วิชา  การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย)( 27 มี.ค. 2547) 

 

ขอ 1. ใหทําในสมุดคําตอบสีเหลือง 

1.บริษัท เกงคาปลีก จํากัด เปนบริษัทขนาดใหญ ดําเนินธุรกิจคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภค โดยมีชอง
ทางการขาย 2 ทาง คือ การขายหนารานของบริษัท และการขายผานพนักงานขาย บริษัทใชระบบขายหนาราน 
(Point of Sales) ในการบันทึกรายการขายสดหรือบัตรเครดิต และใชระบบขายสงในการรับคําสั่งขาย ออกใบแจง
หนี้และรับเงิน โดยเชื่อมโยงรายการขายกับระบบบริหารสินคาคงคลัง ในการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ทานในฐานะผู
สอบบัญชีของบริษัท ไดรับรายละเอียดขอมูลในแฟมขอมูลลูกหนี้ ดังนี้ 

รหัสลูกหน้ี (Customer Code)  
ชื่อ-สกุลลูกหน้ี (Customer Name)  
ประเภท/กลุมลูกคา (Customer Type)  
วงเงินเครดิต (Credit Limit)  
งวดการจายชําระ (Credit Term)  
สวนลดที่ได (Discount)  
ยอดหนี้คงเหลือ (Balance)  
วันที่รายการคา (Transaction Date)  
วันที่ครบกําหนด (Dued Date) 

ใหอธิบายแนวทางการตรวจสอบ โดยใชเทคนิคคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบ และใหระบุฟลดราย
ละเอียดขอมูลที่ตองใชในการตรวจสอบเรื่องตอไปนี้ 

1.การเลือกรายการลูกหน้ี เพื่อสงหนังสือยืนยันยอด 
2.การตรวจสอบการวิเคราะหอายุหนี้ และประมาณการหนี้สูญ 
3.การตรวจสอบคนหาขอมูลที่ผิดปกติ 

(20 คะแนน) 

ขอ 2 ใหทําในสมุดคําตอบสีชมพู 
ในการสอบบัญชีกิจการที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีไดระบุความ

เสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอความถูกตองนาเชื่อถือของงบการเงินของกิจการจากการใชระบบงานคอมพิวเตอร
ในการประมวลผลดังแสดงในตารางดานลาง ทั้งนี้ใหทานระบุการควบคุมระบบงานโดยโปรแกรม (Programmed 
Control เชน Validity Check เปนตน) ที่ทานคิดวาหากมีในระบบงานนาจะมีประสิทธิผลที่สุดในการลดความ
เสี่ยงในแตละขอพรอมคําอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการใชการควบคุมนั้น ในการลดความเสี่ยงที่ระบุ (เชน การควบ
คุมโดยวิธี Validity Check นี้เปนการควบคุมที่โปรแกรมระบบงานจะทําการเปรียบเทียบขอมูลลูกคาที่นําเขากับ
แฟมขอมูลหลักลูกคาที่ไดรับอนุมัติใหขายเชื่อที่อยูในระบบเพื่อใหแนใจวาลูกคานั้นเปนลูกคาที่ไดรับอนุมัติแลว
กอนจะสามารถทํารายการในขั้นตอนตอไปทําใหลดความเสี่ยงจากการขายเชื่อใหแกลูกคาที่ไมสอดคลองกับ
นโยบายของกิจการ) โดยใหทานเขียนคําตอบตามรูปแบบดานลางน้ี โดยระบุการควบคุมระบบงานโดยโปรแกรม
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และคําอธิบายสําหรับแตละความเสี่ยงแตละเรื่องแยกกันทีละขอ (ในกรณีที่ทานเขียนรวมโดยไมระบุวาการควบ
คุมที่ทานระบุเปนการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงขอใด ทานจะไมไดคะแนนจากคําตอบของทาน) 

 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การควบคุมระบบ 

งานโดยโปรแกรม 
คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชการควบคุม
ในการลดความเสี่ยงที่ระบุ 

(ก)ราคาสินคาตอหนวยที่นําเขาระบบมีคาอ่ืนที่ไมใช
ตัวเลขซึ่งจะมีผลทําใหระบบบันทึกและแสดงมูลคาสิน
คาคงเหลือไมถูกตอง 

  

(ข)พนักงานขายบันทึกและผานรายการขายเชื่อใหแก
ลูกคาเกินวงเงินสินเชื่อที่กําหนดไวทําใหอาจเกิดหนี้
สูญจากการขายเพิ่มขึ้นจากที่ควรเปนได 

  

(ค)พนักงานขายนําเขารายการรับเงินสดจากลูกคาขาย
สดดวยจํานวนเงินที่มีคาเปนลบทําใหระบบบันทึกและ
แสดงยอดขาย เงินสดรับและยอดคงเหลือไมถูกตอง 

  

(ง)อัตราสวนลดที่พนักงานขายใหแกลูกคาไมอยูใน
ชวงที่กําหนดตามนโยบายของกิจการ(เชน5-7%)ทํา
ใหยอดขายและสวนลดที่บันทึกและแสดงในบัญชีมีมูล
คาไมถูกตอง 

  

(จ)รายการภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นไมไดถูกนําเขาระบบทุก
รายการหรือถูกนําเขาซํ้าทําใหบัญชีภาษีซ้ือและรายงาน
ภาษีซ้ือไมถูกตอง 

    

(ฉ)ระบบคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรที่อยู
ในระบบไมครบถวนทุกรายการทําใหยอดคาเสื่อม
ราคาและคาเสื่อมราคาสะสมไมถูกตอง 

    

(ช)พนักงานรับของนําเขารายการรับของเขาสินคา 
รายตัวผิดรายการเนื่องจากนําเขาตัวเลขในรหัสสินคา
สลับที่กัน ทําใหยอดคงเหลือของสินคารายตัวและ
ราคาตอหนวยของสินคารายตัวไมถูกตอง 

    

(ซ)ราคาขายของสินคาที่อยูในระบบซึ่งใชในการจัดทํา
ใบแจงหนี้เปนราคาที่ไมเปนไปตามนโยบายของ กิจ
การทําใหมีการขายสินคาในราคาที่ไมเหมาะสม ซ่ึง
กระทบตอความถูกตองนาเชื่อถือของยอดขาย 

    

(ฌ)พนักงานรับเงินนําเขารายการรับเงินเขาผิดลูกหนี้
รายตัวเนื่องจากพิมพรหัสประจําตัวลูกหน้ีผิดราย 

    

(ญ)รายงานรายละเอียดลูกหน้ีรายตัวแสดงขอมูลลูก
หนี้รายตัวไมครบถวนทุกรายแมวายอดรวมของลูกหนี้
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ทั้งหมดที่ระบุในรายงานจะตรงกับยอดบัญชีคุมลูกหนี้
การคาทําใหมีผลกระทบตอความถูกตองนาเชื่อถือของ
บัญชีคุมลูกหนี้ 

 
( 20 คะแนน ) 

 
ขอ 3 ใหทําในสมุดคําตอบสีฟา 

จงอธิบายถึงประเภท ของการทุจริตที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือดังตอไปนี้ 
การทุจริตที่เกิดกับขอมูลนําเขา (INPUT FRAUD)  
การทุจริตที่เกิดกับหนวยประมวลผล ( PROCESSOR FRAUD )  
การทุจริตที่เกิดกับโปรแกรมสั่งงาน ( COMPUTER INSTRUCTIONS FRAUD )  
การทุจริตที่เกิดขึ้นกับขอมูลที่จัดเก็บ ( DATA FRAUD )  
การทุจริตที่เกิดขึ้นกับขอมูลที่ไดจากการประมวลผล ( OUTPUT FRAUD ) 

  
( 20 คะแนน ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58/61 

 
สํานักงาน ก.บช. 

การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
คร้ังที่ 26 (2/2547) 

วิชา  การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) (24 ก.ค. 2547) 
                 
 

ขอ 1 ใหทําในสมุดคําตอบสีขาว 
นอกจากผูสอบบัญชีจะพิจารณาถึงประเด็นหลักเบื้องตนดังตอไปนี้ 

• มีการขอระบบงานจริงจากผูใชระบบงาน  
• มีการวิเคราะหถึงประโยชนรวมถึงคาใชจายในการพัฒนา  
• มีการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารระดับสูงขององคกร  
• มีการเก็บรวบรวมความตองการของผูใชระบบงานอยางละเอียด  
• ผูใชระบบงานรับทราบและยืนยันความเขาใจที่ถูกตองของฝายสารสนเทศ 

ผูสอบบัญชี ควรพิจารณาประเด็นหลักอ่ืนอะไรบางเพิ่มเติม ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ในแตละกรณี ดัง
ตอไปนี้ 

ก)ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเองภายในองคกร 
ข)ในกรณีที่จัดซื้อระบบสารสนเทศที่พัฒนาแลว 
ค)ในกรณีที่จางบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นภายนอกองคการเปนผูพัฒนา 

 
(20 คะแนน) 

ขอ 2 ใหทําในสมุดคําตอบสีสม 
ใหทาน 
ก.อธิบายถึงความหมายของ Auditing Around the Computer และ Auditing Through the Computer อยางคราว ๆ 
พรอมทั้งยกตัวอยางวิธีการตรวจสอบในแตละวิธีเพื่อใหมั่นใจในระบบการควบคุมภายในในเรื่องตอไปนี้ 

• มีการอนุมัติเครดิตกอนทํารายการขาย 
• การจายเงินเดือนใหสําหรับพนักงานของกิจการเทานั้น  

(10 คะแนน) 
 

ข.ในการใชเทคนิคการตรวจสอบโดยใชวิธี Test Data Approach มีสิ่งใดบางที่ผูสอบบัญชีควรตระหนักในการใช
วิธีดังกลาว ใหบอกมา 3 เรื่อง  

(10 คะแนน) 
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ขอ 3 ใหทําในสมุดคําตอบสีเขียว 
บริษัท เมลออรเดอร จํากัด รับคําสั่งซ้ือสินคาจากลูกคาโดยผานทางโทรศัพทและทางไปรษณีย หลังจากสงสินคา
บริษัท จะจัดทําใบแจงหนี้ซ่ึงจะสงทางไปรษณียไปใหลูกคา เมื่อลูกคาชําระเงินลูกคาจะสงทอนลางของใบแจงหนี้
พรอมกับเช็คคาสินคา เมื่อไดรับเช็คและทอนลางของใบแจงหนี้พนักงานเปดจดหมายคนหนึ่งจะสลักหลังเช็ค 
ขณะที่อีกคนหนึ่งจะจัดทํารายการเช็คและจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมด หลังจากนี้พนักงานคนใดคนหนึ่งจะบันทึกขอ
มูลเงินที่ไดรับผานเครื่องเทอรมินัลในระบบออนไลน ถาพนักงานบันทึกรายการผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร
จะแจงใหแกไขกอนรับขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ 
คําสั่ง :  
ก.ใหทานระบุการควบคุมการเขาถึงระบบเพื่อใหมีการควบคุมที่ดีในการเขาถึงโปรแกรมเงินสดรับ 
ข.ระบุวิธีการตรวจสอบขอมูลเขาที่ควรจะใสในโปรแกรมตรวจสอบขอมูล 
ค.อธิบายการจัดทํายอดคุมแบบที่ควรจะใชในระบบนี้ 

(20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



60/61 

สํานักงาน ก.บช. 
การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังที่ 27 (3/2547) 
วิชา  การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (สวนอัตนัย) ( 20 พ.ย. 2547) 

                 
 

ขอ 1 ใหทําในสมุดคําตอบสีสม 
บริษัท รุงเรืองเภสัชกรรม จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายยารายใหญแหงหนึ่ง ในแตละวันบริษัทมีรายการรับวัตถุ
ดิบและวัสดุตางๆ ที่ใชในการผลิตยาเปนจํานวนมาก วิธีการในการรับรองเริ่มจากเมื่อมีของมาสง  พนักงานรับ
ของจะตรวจสอบผานเทอรมินัลดูวาเลขที่ใบสั่งซ้ือที่ระบุอยูในใบสงของของผูขายนั้นมีอยูในแฟมขอมูลของบริษัท
หรือไม ถามีก็จะทําการตรวจนับและตรวจสอบคุณภาพของแลวกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด สภาพและจํานวน
สิ่งของที่ไดรับลงในใบรับของ หลังจากนั้นจะทําการคียขอมูลจากใบรับของเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยหนาจอที่
ใชมีชองตางๆ ใหใสขอความเหมือนกันในใบรับของ (เปน preformatted receiving screen) ถาขอมูลที่ input เขา
ไปตรงกับรายการที่สั่งซ้ือที่อยูใน open purchase order file ระบบก็จะยอมรับรายการรับของรายการนี้ โดยจะทํา
การ update Inventory Master File ทําการบันทึกใน open purchase order file วาไดรับของแลว และออกใบราย
งานการรับของที่เปนทางการและมีเลขที่พิมพไวลวงหนา 
 
ใหระบุ 
(1) การควบคุมระบบงาน (application controls) ที่เปนการตรวจสอบความถูกตอง (input validation check) 

ที่ควรจะมีของการบันทึกรายการรับของดังกลาวขางตน โดยตองระบุวาการควบคุมนั้นใชกับฟลด หรือ data 
item ใดของหนาจอที่ใชบันทึกขอมูลรับของมาจํานวน 6 ขอ (6 การควบคุม) และระบุวาแตละขอนั้นใชใน
การควบคุมเชิงปองกันหรือเชิงตรวจพบไดอยางไร 

(2) มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบออนไลนที่ควรจะมีของระบบการรับของดังกลาวขางตนมาจํานวน 2 
ขอ 

(20 คะแนน) 
 

ขอ 2  ใหทําในสมุดคําตอบสีฟา 
ในการตรวจสอบรายการเจาหนี้การคาและการจายชําระเงิน ผูสอบบัญชีมีแนวการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

ก. ทดสอบการคํานวณยอดรวมของรายละเอียดเจาหนี้การคาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามสมุด
 บัญชีแยกประเภท (General Ledger) 

ข. สุมรายการเจาหนี้การคาจาก Sub-Ledger โดยพิจารณาจากยอดคงเหลือของเจาหนี้ที่มียอดคงเหลือ
 มากกวา 500,000 บาท และรายการที่บริษัทมีรายการซื้อจากเจาหนี้การคาดังกลาวมากกวา 10 
 ครั้งตอเดือน เพื่อสงหนังสือยืนยันยอด 

ค. ทํารายการตรวจตัดยอดรายการซื้อกอนและหลัง 4 วันทําการกอนและหลังวันที่ในงบดุล 
ง. สุมรายการซื้อระหวางป 100 รายการเพื่อมาทดสอบวารายการซื้อดังกลาวไดรับการอนุมัติจากผูมี

 อํานาจ 
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จ. เปรียบเทียนรายการเจาหนี้ และรายละเอียดเจาหนี้ปปจจุบันเปรียบเทียบกับยอดในปที่แลว เพื่อ
 พิจารณาวามีรายการใดที่มีผลตางมากกวา 10% วิเคราะหหาสาเหตุ และตรวจสอบกับ Statement ที่
 สงมาจากเจาหนี้การคา 

 
1.1 จากแนวการตรวจสอบขางตนใหระบุวารายการใดเปนการตรวจสอบแบบ Compliance Test 

  และรายการใดเปนการตรวจสอบแบบ Substantive Test 
1.2 ในกรณีที่บริษัทดังกลาวมีการใชคอมพิวเตอรชวยในการปฏิบัติงานเปนลักษณะ Computerized 

  ในฐานะที่ทานเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ใหทานบอกวาจะใช Generalized Audit Software 
  ชวยในการตรวจสอบในขั้นตอนใดและอยางไร 

(20 คะแนน) 
 
ขอ 3 ใหทําในสมุดคําตอบสีขาว 
ปจจุบันธุรกิจตางๆ มีการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
แตอยางไรก็ตามการใชคอมพิวเตอรกอใหเกิดความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) จากการใชคอมพิวเตอรชวย
ในการปฏิบัติงาน ดังน้ันในฐานนะที่ทานเปนผูสอบบัญชี ใหทานอธิบายวาความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) ที่
เกิดจากการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานมีอะไรบางที่ผูสอบบัญชีจะตองคํานึงถึงในการวางแผนการตรวจสอบ 
โดยใหอธิบายมาอยางนอย 6 ขอ  

(20 คะแนน) 
 
 
 
 

 


