


ความหมายและประเภทของวงจรรายการคา 

 กิจการมีการดําเนินงานตาง ๆ กอใหเกิดกิจกรรมทางธุรกิจ หรือเหตุการณ

ทางเศรษฐกิจท่ีกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ (หรือสมการบัญชี) 

เรียกวา  รายการคา (Transactions)  ซ่ึงสามารถจัดประเภทออกเปนกลุมของ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของสัมพันธได เรียกวา วงจรรายการคา (Transaction Cycle  



วงจรรายการคา  แบงออกเปน 5  วงจร คือ 

 1. วงจรรายได  (Revenue Cycle) 

 2. วงจรรายจาย (Expenditure Cycle) 

 3. วงจรการผลิต (Production Cycle) 

 4. วงจรการจัดหาเงิน (Financing Cycle) 

 5. วงจรการลงทุน ( Investing  Cycle) 



 ลักษณะของวงจรรายได 

 วงจรรายได ประกอบดวยขั้นตอนของกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน 

โดยเริ่มตั้งแตการรับคําสั่งซ้ือของลูกคา การอนุมัติการขายสินคาหรือบริการตาง 

ๆ ใหกับลูกคา การสงมอบสินคาหรือใหบริการไปจนถึงการรับชําระเงินจากลูกคา 

และการบันทึกบัญชีเปนรายไดของกิจการ 

 วงจรรายไดมีประเภทรายการบัญชีท่ีสําคัญ  3 รายการ คือ 1. รายการ

ขายสินคา  2. รายการรับชําระเงินและ 3. รายการปรับปรุงขาย (เชน สวนลด

จาย สินคารับคืน ปรับปรุงหนี้ท่ีเรียกเก็บไมได) และมียอดคงเหลือตามบัญชีท่ี

สําคัญ 2 บัญชี คือ 1. ลูกหนี้การคา 2. รายไดจากการขาย 



 ความเสี่ยงของวงจรรายได 

 ในการประเมินความเสี่ยง ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยงตอวงจรรายไดซ่ึงมักจะสงผลกระทบกับวงจรบัญชีอ่ืน ๆ ความเสี่ยงในวงจร

รายไดอาจสงผลกระทบตองานบริหารของกิจการ อันเปนเหตุใหผูบริหารตัดสินใจ

ดําเนินการผิดพลาด ตลอดจนมีผลตอการจัดทํางบการเงินของกิจการไมถูกตองได เชน 

 1. การรายงานรายไดท่ีสูงกวาความเปนจริง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการแสดงยอด

รายไดใหตรงกับเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการบิดเบือนรายไดใหมียอดสูงกวาความเปน

จริง เชนการนํายอดขายของงวดบัญชีอ่ืน หรือรายไดประเภทอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของมารวมอยู

ในงบการเงิน และการจัดทํารายการรับคําสั่งซ้ือสินคาขึ้นมาเองเพ่ือนํามาบันทึกเปนรายได

จากการขายสินคา เปนตน 

 2. การรายงานสภาพคลองของกิจการไวสูงเกินไป ซ่ึงเปนเหตุใหผูบริหาร

ประเมินสภาพคลองจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการผิดพลาด ท้ังนี้ อาจเกิดจากการแสดง

ยอดรับชําระเงินสดจากลูกหนี้การคาไวสูงเกินไป หรือมีการตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ไวต่ําเกินไป 



 การควบคุมภายในของวงจรรายได  

 ระบบการควบคุมภายในประกอบดวยสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน

ความเสี่ยงสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและการประเมินผลและกิจกรรมควบคุม 

ผูสอบบัญชีควรศึกษาเพ่ือทําความเขาใจถึงองคประกอบของระบบการควบคุมภายใน

ดังกลาว ดังนี้ 

  1. สภาพแวดลอมการควบคุม     

  2. การประเมินความเสี่ยง  

  3. สารสนเทศและการสื่อสาร  

  4. การติดตามและการประเมินผล    

  5. กิจกรรมควบคุม 



ลักษณะของวงจรรายจาย 

  วงจรรายจาย ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหาปจจัย

หรือการซื้อ และการจายเงินสําหรับคาสินคาและการบริการ วงจรรายจายมี

ประเภทรายการบัญชีที่สําคัญ 2 รายการ คือ 1. รายการซื้อ และ 2. รายการ

จายเงิน และมียอดคงเหลือตามบัญชีที่สําคัญ 2 บัญชี คือ 1. เจาหน้ีการคา 

และ 2. คาใชจาย 



วัตถุประสงคของตรวจสอบวงจรรายจาย 

  การตรวจสอบวงจรรายจายสําหรับกิจการซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ มีวัตถุประสงค 

ตามตาราง 
 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบวงจรรายจาย 

รายการบัญชี ยอดคงเหลือตามบัญช ี

1. ความมีอยูจริงหรือเกิดข้ึนจริง (E/O) 1.1 รายการซื้อท่ีบันทึกบัญชีแสดงถึงสินคาและ

บริการท่ีไดรับในระหวางงวดบัญชีท่ีตรวจสอบ 

1.2 รายการจายเงินท่ีบันทึกแสดงถึงการจายเงินท่ี

เกิดข้ึนระหางงวดบัญชีใหแกผูขายและเจาหน้ีการคา 

1.3 เจาหน้ีการคาท่ีบันทึกบัญชีแสดงถึงจํานวนเงินท่ี

กิจการเปนหน้ีคางชําระ ณ วันท่ีในงบดุล 

2. ความครบถวน (C/A) 2.1 รายการซื้อและรายการจายเงินท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน

ในระหวางงวดบัญชีบันทึกไวครบถวน 

2.2 เจาหน้ีการคา รวมถึงจํานวนเงินท่ีกิจการเปนหน้ี 

ณ วันท่ีในงบดุล 

3.สิทธิและภาระผูกพัน (R/O) 3.1 กิจการมีภาระผูกพันตอเจาหน้ีการคาเน่ืองงาม

มาจากรายการซื้อท่ีบันทึกบัญชีไว 

3.2 กิจการมีกรรมสิทธ์ิในสินคาเน่ืองมาจาก 

รายการซื้อท่ีบันทึกบัญชีไว 

3.3 เจาหน้ีการคาเปนภาระผูกพันของกิจการ ณ 

วันท่ีในงบดุล 

3.4 กิจการมีกรรมสิทธ์ิหรือเปนเจาของสินคาท่ี

บันทึกบัญชี ณ วันท่ีในงบดุล 

4. การวัดมูลคา (M) 4.1 รายการซื้อและรายการจายเงินไดบันทึกใน

รายการบัญชีดวยจํานวนเงินท่ีถูกตองและตรงตาม

งวดบัญชี 

4.2 เจาหน้ีการคาแสดงดวยจํานวนเงินท่ีถูกตอง 

4.3คาใชจายตาง ๆ แสดงดวยจํานวนเงินท่ีเปนไป

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

5. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล(P/D) 5.1 รายการซื้อและรายการจายเงินไดแสดงรายการ

ไวในงบการเงินรวมท้ังการจัดประเภทรายการบัญชี

และการเปดเผยขอมูล 

5.2 เจาหน้ีการคาและคาใชจายจดัประเภทไวอยาง

เหมาะสมในงบการเงิน 

5.3 ขอมูลเก่ียวกับขอผูกพัน หน้ีสิน ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ภาระการค้ําประกันเปดเผยไวอยางเพียงพอ 



 ความเสี่ยงของวงจรรายจาย    

 ในการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง และความเสี่ยงจากการควบคุมของวงจรรายจาย 

ผูสอบบัญชีควรพิจารณาปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวเกี่ยวกับ

งบการเงินโดยเฉพาะวงจรรายจายเชน 

 1. แรงกดดันท่ีจะแสดงคาใชจายต่ํากวาความเปนจริง เพ่ือจะไดรายงานผลการ

ดําเนินงานท่ีมีกําไรตามเปาหมาย 

 2. แรงกดดันท่ีจะแสดงหนี้สินต่ํากวาความเปนจริงเพ่ือจะไดเสนอรายงานทางการ

เงินวาระดับเงินทุนหมุนเวียน ท้ัง ๆ ท่ีความจริงแลว กิจการเผชิญปญหาสภาพคลองหรือมี

ปญหาตอการดําเนินงานตอเนื่อง 



 การควบคุมภายในวงจรรายจาย 

 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาองคประกอบระบบการควบคุมภายในของวงจร

รายจายเชนเดียวกับวงจรรายจายได ดังนี้ 

  1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

  2. การประเมินความเสี่ยง  

  3. สารสนเทศและการสื่อสาร 

  4. การติดตามและการประเมินผล 

  5. กิจกรรมควบคุม 



 การตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

 เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเพียงพอและเหมาะสมกอนการแสดง

ความเห็นของตน 

 1. การทดสอบการควบคุมของวงจรรายจาย  เม่ือผูสอบบัญชีเขาใจองคประกอบ

การควบคุมภายในของรายการซ้ือและรายการจายเงินแลวผูสอบบัญชีสามารถประเมินผล

ขั้นสุดทายชองความเสี่ยงจากการควบคุมได 

 2. การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายจาย ดังนี้ 

  1) การกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบบัญชีเจาหนี้การคา 

โดยท่ัวไปบัญชีเจาหนี้การคาเปนหนี้สินหมุนเวียนท่ีมีจํานวนเงินมากในงบดุล และเปน

ปจจัยสําคัญในการประเมินสภาพคลองระยะสั้นของกิจการ 

  2) การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีเจาหนี้การคา 

 



สรุปบทที่ 8 

 วงจรรายการคามี 5 วงจร คือ วงจรรายได วงจรรายจาย วงจรการผลิต วงจรการ

จัดหาเงิน และวงจรการลงทุน กิจการอุตสาหกรรมจะมีครบท้ัง 5 วงจร สวนกิจการบริการ

และกิจการพาณิชยกรรมจะไมมีวงจรการผลิต 

 การตรวจสอบวงจรรายไดเกี่ยวของกับรายการขายสินคา รายการรับชําระเงิน 

รายการปรับปรุงขาย(สวนลดจาย สินคารับคืน ) และยอดคงเหลือตามบัญชีของบัญชีลูกหนี้

การคาและบัญชีรายไดจากการขายความเสี่ยงของวงจรรายไดท่ีสําคัญ เชน การรายงานรายได

สูกวาความเปนจริง การรายงานสภาพคลองสูงเกินไป เปนตน 

 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได โดยแยกตาม

องคประกอบดังนี้ สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง สารสนเทศและการ

สื่อสาร การติดตามและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมควบคุม ซ่ึงแยกตามรายการบัญชีเปน 3 

ประเภท คือ รายการขายเชื่อ รายการรับเงิน และ รายการปรับปรุงขาย 
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