


การตรวจสอบวงจรการผลิต 

 ลักษณะของวงจรการผลิต 

 วงจรการผลิต ประกอบดวยกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

วัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปรายการในวงจรการผลิตเริ่มตนเม่ือแผนกการผลิตเบิกวัสดุ

ดิบเขาสูกระบวนการผลิต และสิ้นสุดลงเม่ือแผนกผลิตโอนสินคาท่ีผลิตเสร็จแลวไปเปน

สินคาสําเร็จรูป รายการในวงจรนี้เรียกวา รายการการผลิต 



 วัตถุประสงคของการตรวจสอบวงจรการผลิต 
 การตรวจสอบวงจรการผลิตสําหรับกิจการอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงคตามตาราง 

 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบวงจรการผลิต 

รายการบัญชี ยอดคงเหลือตามบัญชี 

1. ความมีอยูจริงหรือเกิดข้ึนจริง (E/O) 1.1 รายการผลิตท่ีบันทึกบัญชีไวแสดงถึงวัตถุดิบ 

คาแรงงานและคาใชจายการผลติท่ีโอนเขาสู

กระบวนการผลิตและการโอนสินคาท่ีผลิตเสรจ็สมบูรณ

ไปยังบัญชีสินคาสําเร็จรปูในระหวางงวดบัญชี 

1.2 สินคาคงเหลือ ซึ่งไดรวมอยูในงบดุลมีตัวตนอยูจริง 

1.3 ตนทุนขายแสดงถึงตนทุนของสินคาท่ีขายใน

ระหวางงวด 

2. ความครบถวน (C/A) 2.1 รายการผลิตท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดบัญชี

ไดบันทึกบัญชีไวครบถวนแลว 

2.2 สินคาคงเหลือประกอบดวยวัตถุดิบงานระหวางทํา 

สินคาสําเร็จรูปและวัสดุโรงงานท้ังหมดซึ่งคงเหลืออยู

ในมือ ณ วันท่ีในงบดุล 

2.3 ตนทุนขายท้ังหมดไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเพ่ือ

นําไปหักจากรายการขายในระหวางบัญชี 

3.สิทธิและภาระผูกพัน (R/O) 3.1 กิจการมีกรรมสิทธ์ิในสินคาทีเปนผลมาจากการ

บันทึกรายการผลิต 

3.2 กิจการมีกรรมสิทธ์ิในสินคาคงเหลือ  ณ วันท่ีในงบ

ดุล 

4. การวัดมูลคา (M) 4.1 กิจการไดวิเคราะหรายการการผลิตอยางถูกตอง

ดวยจํานวนเงินท่ีถูกตอง ตลอดจนการสรุปผลและการ

ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทอยางถูกตอง 

4.2 สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ี

จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวาอยางเหมาะสม 

4.3 ตนทุนขายมาจากากรใชวิธีตีราคาสินคาซึ่งเปนตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองกันท่ัวไป 

5. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล(P/D) 5.1 รายการผลิตไดแสดงรายการในงบการเงินอยาง

ถูกตองซึ่งรวมถึงการจัดประเภทรายการและการ

เปดเผยขอมูล 

5.2 สินคาคงเหลือและตนทุนขายไดจัดประเภทไวอยาง

เหมาะสมในงบการเงิน 

5.3 การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเก่ียวกับหลักเกณฑ

และวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือและการนําสินคาไป

เปนหลักประกัน 



 การควบคุมภายในวงจรการผลิต 

 ระบบการควบคุมภายในวงจรการผลิต มีองคประกอบ 5 อยาง เชนเดียวกับ

วงจรรายไดและวงจรรายจาย เชน ภายใตองคประกอบสภาพแวดลอมการควบคุม 

โครงสรางการจัดองคกรภาครวมถึงการจัดใหมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิต เชน ตําแหนง

รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติงานหรือการผลิต เปนตน โดยท่ัวไป ตําแหนงดังกลาวจะ

มีอํานาจการบังคับบัญชาและสั่งการไดไปยังฝายการวางแผนและควบคุมการผลติและ

แผนกการผลิต 

 ปรัชญาและลักษณะการบริหารของผูบริหาร รวมถึงแนวทางในการจัดการความ

เสี่ยงซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจผลิตและระดับของสินคาคงเหลือ นโยบายและวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจางงาน 



 แนวคิดของวงจรคาจางแรงงาน 

 กิจการทุกประเภทตองมีวงจรคาจางแรงงาน โดยเฉพาะกิจการบริการจะถือวา

วงจรคาจางแรงงานเปนวงจรท่ีสําคญัอยางหนึ่ง  

  การควบคุมภายในวงจรคาจางแรงงาน 
 ผูสอบบัญชีควรทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการควบคุมภายในของ

วงจรคาจางแรงงานปจจัยสภาพแวดลอมการควบคุมหลายอยางมีผลกระทบโดยตรงตอ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 กิจการมักมอบหมายความรับผิดชอบท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับพนักงานลูกจางใหแก

ผูบริหารสายงานทรัพยากรมนุษย หรือผูอํานวยการฝายบุคคล แผนกบุคคล จะทําหนาท่ี

ประมวลรายการคาจางแรงงานและการขอเบิกจายเงินคาจางแรงงานใหแกพนักงานลกูจาง 



การตรวจสอบวงจรคาจางแรงงาน ดังนี้ 

ตัวอยางการทดสอบการควบคุมของวงจรคาจางแรงงานแสดงไวในตาราง 

 

กิจกรรม 

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน การควบคุมภายใน การทดสอบการควบคุม วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

การจางพนักงาน *พนักงานปลอมอาจรวมอยูใน

คาจางแรงงาน 

* แผนกบุคคลควรอนุมัติ

พนักงานใหมท้ังหมด 

* ตรวจสอบใบอนุมัติ 

สําหรับพนักงานใหม 

E , R/O 

การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง * พนักงานอาจไดรับอัตราคาจาง

เพ่ิมข้ึนโดยไมไดรับอนุมตัิ 

* พนักงานท่ีออกจากงานแลวยัง

มีอยูในคาจางแรงงาน 

*แผนกบุคคลควรอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงอัตราคาจาง

ท้ังหมด 

* แผนกบุคคลแจงแผนกคาจาง

แรงงานสําหรับการออกจากงาน

ท้ังหมด 

* สอบถามเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

สําหรับการอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาจาง 

* ตรวจสอบใบแจงการออกจาก

งานในแผนกคาจางแรงงาน 

R/O , M 

E 

การจัดทําขอมูลบันทึกเวลาและ

การมาทํางาน 

*พนักงานอาจไดรับเงินคาจาง

แรงงานสําหรับช่ัวโมงท่ีไมได

ทํางาน 

*ใชนาฬิกาตอกบัตรและหัวหนา

งานอนุมัติใบจดเวลา 

*สังเกตการณการใชนาฬิกาตอก

บัตร ตรวจสอบวาใบจดเวลามี

การอนุมัติโดยหัวหนางาน 

E , C , M , P/O 

การบันทึกคาจางแรงงาน *ขอมูลคาจางแรงงานอาจสูญ

หายระหวางการสงไปแผนก

คอมพิวเตอร 

* ใชยอดรวมกลุมสําหรับจํานวน

ช่ัวโมงทํางานโดยแผนกคาจาง

แรงงานและตรวจทานโดยผู

ควบคุมดูแล 

* ตรวจสอบหลักฐานของการ

จัดทําและใชยอดรวมกลุม 

C 



การตรวจสอบวงจรการจัดหาเงิน 

 ลักษณะของวงจรการจัดหาเงิน 

 วงจรการจัดหาเงินเกี่ยวของกับการไดมาและการชําระคืนเงินทุน การจาย

ผลตอบแทนใหกับแหลงท่ีมาของเงินทุนระยะยาว ซ่ึงในท่ีนี้ไดแก การไดรับเงินกูยืมจาก

การออกจําหนายหุนกู ซ่ึงถือเปนหนี้สินระยะยาวของกิจการ และการไดรับเงินลงทุนจาก

การออกจําหนายหุนทุน (หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ) ซ่ึงถือเปนสวนของผูถือหุนของ

กิจการ โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ในวงจรการจัดหาเงินท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 

  (1) การออกหุนกูและหุนทุน 

  (2) การจายชําระดอกเบี้ยสําหรับหุนกูและเงินปนผลสําหรับหุนทุน 

  (3) การไถถอนและการซ้ือคืนหุนกูและหุนทุน 

  (4) การบันทึกรายการขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาเงิน 



วัตถุประสงคของการตรวจสอบวงจรการจัดหาเงิน 

การตรวจสอบวงจรการจัดหาเงินมีวัตถุประสงคตามรายละเอียดท่ีแสดงไวในตารางนี้ 

 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีในวงจรการจดัหาเงิน 

1. ความมีอยูจริงหรือเกิดข้ึนจริง 1.1 ยอดเงินเหลือบัญชี แสดงถึงการจัดหาเงินท่ีเกิดข้ึนตามยอดคงเหลือในงบดุล ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

1.2 งบกําไรขาดทุน แสดงผลกระทบท่ีเกิดจากรายการหน้ีสนิระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจรงิระหวางงวดบัญชี 

1.3 ยอดคงเหลือบัญชีสวนของผูถือหุนไดรวมผลกระทบจากรายการรบัและจายเงินท่ีจัดมาตามท่ีเกิดข้ึนจรงิใน

ระหวางงวดบัญชี 

2. ความครบถวน 2.1 ยอดคงเหลือหน้ีสินระยะยาว ไดแสดงถึงหน้ีสินท้ังหมดท่ีตองจายชําระตอเจาหน้ีตามท่ีแสดงไวในงบดุล ณ วัน

สิ้นงวดบัญชี 

2.2 งบกําไรขาดทุน แสดงผลกระทบท่ีเกิดจากการรายการหน้ีสินระยะยาวท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนระหวางงวดบัญชีอยาง

ครบถวน 

2.3 ยอดคงเหลือในบัญชีสวนของผูถือหุน ไดรวมผลกระทบท้ังหมดของกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงินทุน 

รายการหุนทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว ณ วันท่ีในงบดุลอยางครบถวน 

3.สิทธิและภาระผูกพัน 3.1 ยอดคงเหลือหน้ีสินระยะยาวท่ีบันทึกไวท้ังหมด เปนยอดหน้ีท่ีกิจการมีภาระผูกพันตองจายชําระ 

3.2 ยอดคงเหลือสวนของผูถือหุน แสดงถึงสิทธิท่ีมีอยูจริงของผูถือหุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล ณ วันสิ้นงวด 

4. การวัดมูลคา 4.1 ยอดคงเหลือหน้ีสินระยะยาวไดแสดงมูลคาท่ีถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

4.2 งบกําไรขาดทุนไดแสดงคาใชจายซึ่งมีมูลคาท่ีสามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงิน 

4.3 ยอดคงเหลือสวนของผูถือหุนไดแสดงมูลคาท่ีสามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 

5. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 5.1 บัญชีหน้ีสินระยะยาวและบัญชีท่ีเก่ียวของในงบกําไรขาดทุนไดแสดงรายการและจดัแบงประเภทบัญชีอยาง

เหมาะสม 

5.2 บัญชีสวนของผูถือหุนไดแสดงรายการและจัดแบงประเภทบัญชีอยางเหมาะสม 

5.3 รายการขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขหรือสัญญา ภาระผูกพัน รวมถึงขอตกลงในการไถถอนหน้ีสินได

เปดเผยในงบการเงินอยางเหมาะสมและเพียงพอ 



 ความเสี่ยงของวงจรการจัดหาเงิน 
 เนื่องจากรายการขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวงจรการจัดหาเงินนั้นคอนขางจะมี

จํานวนนอยมาก นอกจากนี้กิจกรรมสวนใหญในวงจรจัดหาเงิน ซ่ึงไดแก การจายชําระ

เงินปนผลและดอกเบี้ยมักจะมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบโดยตัวแทนภายนอก  

ซ่ึงตองผานการอนุมัติดําเนินการจากรรมการบริหารของกิจการและมีเจาหนาท่ีของ

กิจการมีสวนรวมในการพิจารณาดําเนินการตามคําสั่งอนุมัติเทานั้น ดังนั้น ความเสี่ยง

ของการแจงขอมูล หรือรายการทางการบัญชีท่ีผิดพลาดจึงอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํา 



 การควบคุมภายในวงจรจัดหาเงิน 

 ในลักษณะเดียวกับวงจรการลงทุน ในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจถึงองคประกอบ

ระบบการควบคุมภายในของวงจรการจัดหาเงินนั้น ผูสอบบัญชีควรมีความเขาใจเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมการควบคุมของวงจรการจัดหาเงิน ซ่ึงโดยท่ัวไปการดําเนินการและควบคุม

รายการขอมูลในวงจรการจัดหาเงินนั้นจะอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารฝายบริหารเงิน

หรือหัวหนาฝายการเงิน ซ่ึงจะตองเปนผูทีมีความซ่ือสัตยมีความรู ความชํานาญในการจัดหา

เงิน และใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงือนไขทางการเงินรวมท้ังสามารถให

คําปรึกษา   



 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรจัดหาเงิน 
 ผูสอบบัญชีตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรจัดหาเงินไดแก หนี้สินระยะยาวและ

สวนของผูถือหุน 

 1. การกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระของบัญชีหนี้สินระยะ 

 2. การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระของบัญชีหนี้สินระยะยาว 

 3. การกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระสวนของผูถือหุน  

 4. การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระของผูถือหุน  



การตรวจสอบวงจรการลงทุนในหลักทรัพย 

 ลักษณะของวงจรการลงทุนในหลักทรัพย 

 วงจรการลงทุนในหลักทรัพย ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. การซ้ือหลักทรัพย 

 2. การรับรูรายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย 

 3. การขายหลักทรัพย 

 4. การบันทึกรายการขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน 

 5. การดูแลและเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย 

 6. การบันทึกการปรับมูลคาใหเปนราคาตลาด และการจัดประเภทของเงินลงทุน 

 7. การประเมินผลการลงทุนและออกรายงาน  



วัตถุประสงคของการตรวจสอบวงจรการลงทุนในหลักทรัพย 

 การตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยมีวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ซ่ึง

แสดงตามตารางตัวอยาง   
 

วัตถุประสงคการ

ตรวจสอบ 

วัตถุประสงคการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย 

1. ความมีอยูจริงหรือ

เกิดข้ึนจริง (E/O) 

1.1 เงินลงทุนท่ีบันทึกในบัญชีสินทรัพยแสดงถึงการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามยอดคงเหลือในบัญชีและรายงานทางการ

เงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

1.2 รายไดตาง ๆ เชน เงินปนผลและดอกเบี้ยรับ รวมถึงกําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมและการตอย

คาของเงินลงทุน เปนตน รวมอยูในงบกําไรขาดทุนตามรายการท่ีเกิดข้ึนจริงในงวดบัญชี 

2. ความครบถวน

สมบูรณ 

(C) 

2.1 เงินลงทุนท้ังหมดบันทึกรวมอยูในงบดุลของกิจการในสวนของบัญชีท่ีเก่ียวของกับการลงทุนอยางครบถวน 

2.2 รายการกําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนท่ีเกิดขนในงวดบัญชีรวมเปนสวนหนึ่งของบัญชีกําไรขาดทุน และสงผล

กระทบตอการแสดงยอดกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนของกิจการอยางครบถวน 

3. สิทธิและภาระผูกพัน 

(R/O) 

3.1 เงินลงทุนท้ังหมดท่ีบันทึกไวในบัญชี เปนสิ่งท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองตามท่ีแสดงไวในงบการเงินของกิจการ 

4. การวัดมูลคา (M) 4.1 งบดุลของกิจการไดแสดงมูลคาของเงินลงทุนตาง ๆ ไดแก มูลคายุติธรรม สวนไดเสีย และราคาทุนตัดจําหนาย

อยางเหมาะสมตามประเภทของการลงทุน 

4.2 รายไดตาง ๆ จากการลงทุนไดรวมและแสดงยอดคงเหลือไวอยางเหมาะสมในงบการเงิน 

5. การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูล (P/D) 

5.1 เงินลงทุนไดแสดงรายการและจัดประเภทไวในงบการเงินไดอยางถูกตองเหมาะสม 

5.2 มีการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม ไดแก การระบุถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของกิจการ 

หลักเกณฑท่ีใชในการตีราคาเงินลงทุน และภาระคํ้าประกันหรือจํานอง 



 การควบคุมภายในวงจรการลงทุนในหลักทรัพย          
 ในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจและการพิจารณาองคประกอบควบคุมภายในของ

วงจรการลงทุนในหลักทรัพยนั้น ผูสอบบัญชีจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมี

ผลตอสภาพแวดลอมการควบคุมของเงินลงทุน เชน การพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีบริหาร

เงิน ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมการควบคุมของกิจการ โดยจะตองมีการ

พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลอยางเหมาะสม ซ่ึงโดยท่ัวไปจะตอง

คํานึงถึงคุณสมบัติตาง ๆ เชน ความซ่ือสัตย ความรู ความชํานาญในการบริหารเงินลงทุน

ประเภทตาง ๆ มีความตระหนัก หรือใหความสําคัญกับกฎระเบียบท่ีกําหนดขึ้นและสามารถ

ชวยผูบริหารในการตัดสินใจเบื้องตนและประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในแตละประเภท

ได  



 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรการลงทุนในหลักทรัพย 
 ผูสอบบัญชีควรประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมของ

วงจรการลงทุนในหลักทรัพยกอนจึงจะกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบได 

 1. การกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระของบัญชีเงินลงทุน 

 2. การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระของบัญชีเงินลงทุน  



 แนวความคิดวงจรการลงทุนในสินทรัพยถาวร 

 สินทรัพยถาวรประกอบดวยสินทรัพยหรือทรัพยากรท่ีมีตัวตน ซ่ึงใชในการ

ดําเนินงานตามปกติของกิจการ รายการสินทรัพยถาวรในงบดุลมาจากหลายบัญชี เชน 

ท่ีดิน อาคารหรือสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องตกแตงและติดตั้ง เครื่องใช

สํานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพยตามสัญญาเชาทางการเงิน คาเสื่อมราคาสะสม เปนตน 

สวนบัญชีท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยถาวรในงบกําไรขาดทุน เชน คาเสื่อมราคา คาซอมแซม 

คาเบี้ยประกันภัยสินทรัพย คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน กําไรขาดทุนจากการ

จําหนายสินทรัพย เปนตน 

 โดยท่ัวไป สินทรัพยถาวรเปนรายการท่ีมีจํานวนเงินหรือสัดสวนท่ีสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบดุล เชนเดียวกันกับคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย

ถาวร รายการท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยถาวรจึงมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกําไร

สุทธิ ดวยความมีสาระสําคัญดังกลาวจึงทําใหผูสอบบัญชีตองใหความสนใจกับการ

ตรวจสอบสินทรัพยถาวร อยางไรก็ดีผูสอบบัญชีมักตรวจสอบสินทรัพยถาวรโดยใชเวลา

และตนทุนต่ํากวาการตรวจสอบสินทรัพยหมุนเวียน เนื่องจากปริมาณรายการของ

สินทรัพยถาวรมีนอยกวาสินทรัพยหมุนเวียน 



 การตรวจสอบเนื้อหาสาระสินทรัพยถาวร 

 กอนท่ีผูสอบบัญชีจะวางแนวการสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาสาระ

สินทรัพยถาวรได ผูสอบบัญชีตองกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบสินทรัพย

ถาวร 

 1. การกําหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบสินทรัพยถาวร 

 2. การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระสินทรัพยถาวร  



สรุปบทที่ 9 
 การตรวจสอบวงจรการผลิตในกิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวของกับรายการผลิตและ

บัญชีสินคาคงเหลือวงจรการผลิตมีหนาท่ีหลัก 3 ประการ คือ การดําเนินการผลิต การจด

บันทึกการผลิต และการเก็บรักษาสินคาใหปลอดภัย 

 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาระบบการควบคุมภายในของวงจรการผลิต โดยแยกตาม

องคประกอบของการควบคุมภายใน เชนเดียวกับวงจรรายไดและรายจายเม่ือผูสอบบัญชี

ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมไดแลว ผูสอบบัญชีสามารถ

กําหนดความเสี่ยงจาการตรวจสอบสินคาคงเหลือและสามารถออกแบบการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระสินคาคงเหลือได 

 การตรวจสอบคาจางแรงงานเปนไปทํานองเดียวกันวงจรการผลติ ผูสอบบัญชีอาจ

รวมคาจางแรงงานอยูในวงจรรายจายหรือวงจรการผลิตก็ได หรืออาจแยกออกมาเปนวงจร

หนึ่งตางหากก็ได 
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