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บทคัดย่อ: ผู้ศึกษาได้จัดทาคู่มือแนวทางการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีขายในประเทศให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดทาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบบัญชีและให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติ งานตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีขายใน
ประเทศให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ รวมทั้งเพื่อจัดทาคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน มีขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการตรวจสอบ
บัญชีรายได้ รายละเอียดของคู่มือการฝึกปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน และกระบวนการตรวจสอบบัญชีรายได้จาก
การขายสินค้า ซึ่งคู่มือนี้ได้รวบรวมขั้นตอนจากการปฏิบัติงานจริงทีได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ช่วยให้นักศึกษาที่จะออกสหกิจ ในแต่ละสถาน
ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ABSTRACT: The student has provided audit guidelines for Sales Revenue, In the event of Domestic sales to Companies in the Export
Processing Zone. The purpose of this study for the company's trainee as a guide to the audit process and operational procedures
of Domestic sales to companies in the export processing zone. The scope of education is documentation and audit procedure.
Details of this manual are divided into two sections: preparation before the training and the audit process of sales revenue (domestic
sales to the Export processing zone) , Which this manual collects procedure from actual processes, assigned by the establishment.
So the students do an internship in each establishment can learn the basics audit process. Reduce job learning time and be able
to perform quality work.

คาสาคัญ: เขตอุตสาหกรรมส่งออก, รายได้จากการขาย, การตรวจสอบบัญชี

1 บทนา
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติในลักษณะของพนักงานชั่วคราว ซึ่งนักศึกษา
จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและได้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้
ความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยลักษณะการทางานของสถาน
ประกอบการจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละธุรกิจ ซึ่งผู้จัดทาได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
บริษัท เอส อาร์ ที ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จากัด (S R T Audit & Consult Co., Ltd) ตาแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
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1.1 หลักการและเหตุผล
จากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี มีกระบวนการทางานในหลายขั้นตอน
ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้น คือ การตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีขายสินค้าในประเทศใน
ผู้ประกอบการในเขต EPZ จากการปฏิบัติงาน มีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นทาให้ต้องสอบถามผู้มอบหมายงาน
บ่อยครั้ง ผู้จัดทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะจัดทาวิธีการในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
โดยจะเน้นการจัดทาวิธีการการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ กรณีขายให้ผู้ประกอบการในเขต
EPZ เพราะการจัดทาวิธีการตรวจสอบนี้จะทาให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานนี้เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยใน
เล่มจะมีการอธิบายรายละเอียด วิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
บัญชีรายได้จากการขายสินค้า กรณีการขายสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางให้กับผู้จะทาเข้ามาปฏิบัติงานด้านนี้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีการขายสินค้าในประเทศ
ให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ
1.2.2. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีการขายสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการ
ในเขต EPZ
1.2.3 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการตรวจสอบบั ญ ชี ร ายได้ จ ากการขาย กรณี ก ารขายสิ น ค้ า ในประเทศให้
ผู้ประกอบการในเขต EPZ สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทาจึงได้นาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและใช้สาหรับอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
นามาใช้ในรายงานฉบับนี้ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
2.1 การตรวจสอบบัญชี
การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่
จาเป็น โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพ ได้กาหนดเป็นมาตรฐานไว้ เพื่อที่ผู้สอบ
บัญชีจะได้วินิจฉัยและแสดงความเห็นต่องบการเงินที่กิจการจัดทาขึ้นว่า แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม่ เพียงใด และงบการเงิน
ดังกล่าวนั้นได้เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ใน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือพบการทุจริตในกิจการ ผู้สอบ
บัญชีก็จะสามารถเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารของกิจการให้ทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังกล่าวและ
รายงานการทุจริตให้ผู้บริหารได้ทราบด้วย
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2.2 เขตอุตสาหกรรมส่งออก
เขตอุตสาหกรรมส่งออกเดิม เป็นเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับ การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรม เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจาเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยของที่เข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิท ธิประโยชน์ทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ตามที่
กฎหมายบัญญัติ (ปัจจุบันใช้คาว่า เขตประกอบการเสรี)
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้ประกอบกิจการที่ตั้งโรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออก จะเปรียบเสมือนว่า เป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ เมื่อมีการนาเข้าเครื่องจักรหรือ
วัตถุดิบจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางภาษีและ
ไม่เกี่ยวข้องกับทางภาษี
2.3 รายได้
การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์
หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วน
ของเจ้าของ
2.3.1 การรับรู้รายการของรายได้
กิจการต้องรับรู้รายได้ในงบกาไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่าง
น่าเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน
3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษาวิธีการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายจากสถานประกอบการ และกาหนดหัวข้อรายงานจาก
การศึกษาและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2) ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีการขายสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ
3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลจากทางสถานประกอบการ เพื่อมาจัดทารายงาน
4) จัดทำรำยงำน เรื่อง แนวทำงกำรตรวจสอบบัญชีรำยได้จำกกำรขำย ขาย กรณีการขายสินค้าในประเทศให้
ผู้ประกอบการในเขต EPZ ในรูปแบบของคู่มือ โดยการนาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
ที่เก็บรวบรวมไว้มาจัดทาในคู่มือเป็นรูปเล่ม
5) ส่ งรายงานให้ อาจารย์ ที่ป รึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทารายงานและแก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดและนาเสนอผลงาน
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4 ผลการศึกษา
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีขายสินค้าให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ ทาให้
ทราบว่าการทางานตรวจสอบบัญชีต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์ในการเรียนรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษามา
จั ด ท าคู่ มื อ การตรวจสอบบั ญ ชี ให้ ส อดคล้ อ งและตรงกั บ งานที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย แบ่ ง รายละเอี ย ดในคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 การดาเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
4.2.1 ลักษณะของการขายสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลในการจัดทาแนวทางการตรวจบัญชีรายได้จากการขายให้
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขต EPZ พบว่า ในการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกดังกล่าว
สามารถจาแนกเป็นกรณีศึกษาได้ 2 กรณีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.1: อธิบายลักษณะการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
จากภาพสามารถอธิบายได้ดังนี้
กรณีที่ 1 ก. เป็นผู้ประกอบการอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมส่งออก ขายสินค้าให้แก่ ข. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ถือเป็นการขายสินค้าในประเทศ แต่เมื่อ ก. เป็นผู้นาสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรม
ส่งออก (ผู้ขายเป็นผู้ทาพิธีการศุลกากร) จึงเป็นการส่งออกสินค้าตามมาตรา 77/1(14)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ก.
ผู้ส่งออกสินค้าจึงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 จากมูลค่าของสินค้าทั้งหมดที่ ก. ส่งมอบให้ ข. โดย
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้น เมื่อ ก. นาสินค้าเข้า ไปในเขตดังกล่าวตามมาตรา 78(4)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดย ก. จะต้องออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้แก่ ข. ด้วย ซึ่งใบกากับภาษีดังกล่าวจะแสดง
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0 บาท
กรณีที่ 2 ก. เป็นผู้ประกอบการอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมส่งออก ขายสินค้าให้แก่ ข. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก และเมื่อ ก. ส่งมอบสินค้าให้ ข. โดยที่ ก.ไม่ได้เป็นผู้นาสินค้าเข้าไปในเขตดังกล่าวเอง ก.
จึงไม่ใช่ผู้ส่งออกสินค้าตามมาตรา 77/1(14)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อย
ละ 0 (ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
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เนื่องจากการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเปรียบเสมือนการส่งออกสินค้าไป
ยังต่างประเทศ แต่เขตฯดังกล่าวนั้นจัดตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อมีการนาสินค้าเข้าไปในเขตดังกล่าวจึงต้องมีการขอ
อนุมัติขอนาสินค้าเข้าไปในเขตฯ ด้วยการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางบก
4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายในประเทศ กรณีขายสินค้าให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ
ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการที่จะสุ่มตรวจจากบัญชีแยกประเภท โดยใช้วิธีการสุ่มจากรายการที่มีสาระสาคัญ เช่น
สุ่มเลือก 2 รายการที่มีมูลค่ามากที่สุดในละเดือน ในกรณีที่ จานวนรายการมีน้อยอาจทาการเลือกรายการทั้งหมดเพื่อ
ตรวจสอบ แต่ในกรณีที่มียอดมีมูลค่าสูงเยอะอาจจะสุ่มตรวจมากกว่าปกติ

ภาพที่ 4.2: รายงานบัญชีแยกประเภท (4100-02 บัญชีรายได้จากการขายในประเทศ - เขต EPZ)
ขั้นตอนที่ 2 จัดทากระดาษทาการสาหรับใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบบัญชีตามแนวทางที่บริษัทกาหนดไว้

ภาพที่ 4.3: รายละเอียดกระดาษทาการสาหรับตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย – EPZ
จากภาพที่ 4.3 รายละเอียดกระดาษทาการที่จัดทา เพื่อใช้สาหรับกรอกข้อมูลในการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการ
ขายในประเทศ - EPZ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมายเลข 1 ชื่อบริษัทที่ทาการตรวจสอบ
หมายเลข 2 ชื่อบัญชีที่ตรวจสอบ
หมายเลข 3 งวดบัญชีที่ตรวจสอบ
หมายเลข 4 วันที่ทาการตรวจสอบ
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หมายเลข 5 วันที่ในเอกสารที่ทาการสุ่มตรวจสอบ
หมายเลข 6 เลขที่ Invoice
หมายเลข 7 ชื่อบริษัทลูกค้า
หมายเลข 8 รายละเอียดสินค้าที่ขาย
หมายเลข 9 จานวนที่ขาย
หมายเลข 10 ราคาต่อหน่วยของสินค้าที่ขาย
หมายเลข 11 จานวนยอดรวมของสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเลข 12 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเลข 13 จานวนยอดรวมทั้งหมด (ราคาสินค้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมายเลข 14 Work Done รายการตรวจสอบบัญชีรายได้ สามารถอธิบายได้ตามตารางที่ 4.1
หมายเลข 15 Working Area พืน้ ที่สาหรับกรอกข้อมูลการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 3 เปิดเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือกตรวจสอบ
เอกสารประกอบการตรวจสอบการขาย (รายได้จากการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขต EPZ) ที่ควรมี
ประกอบด้วย
1. บัญชีราคาสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
2. ใบกากับภาษีขาย แสดงอัตราร้อยละ 0 (Tax Invoice Vat 0%)
3. ใบขนสินค้าขาออก
4. ใบคาร้องขอนาสินค้าในราชอาณาจักรเข้าในเขตปลอดอากร (ถ้ามี)
5. ใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อ
6. ใบเสร็จรับเงิน

ภาพที่ 4.4: ตัวอย่างบัญชีราคาสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice)
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ภาพที่ 4.5: ตัวอย่างสาเนาใบกากับภาษี (VAT 0 %)

ภาพที่ 4.6: อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก
ในการเปิดเอกสารใบขนสินค้าขาออกนั้น ต้องตรวจสอบความถูกต้องดังนี้
1. ชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่งออก (ผู้ขาย) สินค้า
2. เลขที่ใบกากับ (Invoice No.) ในใบขนสินค้าขาออกต้องตรงกับเลขที่ใบกากับ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า และรายละเอียดของสินค้าในใบขนสินค้าขาออกตรงกับใบกากับ
ภาษีหรือไม่
อริสรา กุลศิริ  หน้าที่ 7/10

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา  วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

4. ตรวจสอบถูกต้องของมูลค่าสินค้า
5. ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ในใบขนสินค้าขาออกและใบกากับภาษี
6. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดรวมมูลค่าสินค้าและทดสอบบวกเลข

ภาพที่ 4.7: ตัวอย่างสาเนาใบคาร้องขอนาของในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร
นาข้อมูลในเอกสารมากรอกลงในกระดาษทาการ ประกอบด้วย วันที่เอกสาร, เลขที่ Invoice หรือ เลขที่ RV
(ใบเสร็จรับเงิน), ชื่อบริษัทผู้ซื้อสินค้า, รายละเอียดสินค้า ประกอบด้วย จานวนสินค้า, ราคาต่อหน่วย, มูลค่ารวมของ
สินค้าหน่วยเป็นเงินบาท รวมถึงระบุชื่อบริษัทที่ทาการตรวจสอบ ชื่อและเลขที่บัญชีที่ตรวจสอบ รอบระยะเวลาบัญชีที่
ตรวจสอบ และลงชื่อผู้จัดทากระดาษทาการดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4.8: ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 สรุปข้อตรวจพบจากงานสอบบัญชี เมื่อทาการตรวจสอบบัญชีลงในกระดาษทาการแล้ว ผู้สอบ
บั ญชีและผู้ ช่วยสอบบั ญชีอาจตรวจพบข้อผิ ดพลาดหรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบ เมื่อตรวจพบต้องระบุลงใน
กระดาษทาการ 3 ช่อง เพื่อแจ้งแก่บริษัทลูกค้าที่ให้ตรวจสอบบัญชีและปรับปรุงข้อมูลที่มีสาระสาคัญต่อไป
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DONE

ภาพที่ 4.8: ตัวอย่างข้อตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายในประเทศ – EPZ (ขั้นตอน 4)
ในการระบุข้อผิดพลาดหรือข้อสังเกตเพื่อให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนาไปแก้ไข ในกรณีที่ไม่พบ
เอกสาร อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้าก่อน เนื่องจากในขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารอาจมีการตกหล่นของ
เอกสารได้ หากข้อตรวจพบด้รับการแก้ไขหรืออยู่ในระดับที่ผู้สอบบัญชีพอใจแล้วให้เขียนคาว่า “DONE” ลงในช่อง
หมายเหตุ
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ต้อง
ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด จากการศึกษา
ช่วยให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชี สามารถนาความรู้ที่ได้จาก บริษัท เอส อาร์ ที
ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จากัด มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสามารถเรียบเรียงความรู้ที่ได้รับมาจัดทาเป็นคู่มือใน
การฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนาอย่างดียิ่งจากคุณวรรณา ทีฆะสุข เป็นที่ปรึกษา
รานงาย และอาจารย์ศรัญญา คมขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้แนะนาและให้ข้อคิ ดเห็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด คณะผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นที่มิได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้คาแนะนาในการจัดทารายงานฉบับ
นี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คาแนะนาและวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษา
ในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์
ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาขออภัยเป็นอย่างสูงในข้อพกพร่อง
และผิดพลาดนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้
ที่สนใจศึกษาข้อมูล
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