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บทคัดย่อ
บริษัท สํานักงานบัญชีและกฎหมาย กมลบวร จํากัด ให้บริการจัดทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คําปรึกษาทางกฎหมาย
โดยรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีนั้น สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้งบการเงิน ประกอบด้วย ผลการดําเนินงาน
การปฏิบัติงาน และแสดงฐานะทางการเงิน ที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชี
การสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบที่ถูกต้องนั้น ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสําคัญกับวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้หลักฐานใน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอ ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่ํา และให้เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อันจะนํามาซึ่ง
การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ หรือการตรวจสอบไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญ โดยจะนํามาซึ่งปัญหาการทุจริตในที่สุด
คณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ จึงได้ทําการศึกษาภายใต้โครงงานการปฏิบัติงานสกิจศึกษาใน
หัวข้อ “ การตรวจสอบบัญชีรายได้ของธุรกิจ ตามแนวทางการการตรวจสอบรายได้ ประเภทจําหน่ายและนําเข้าเครื่องจักร ” โดย
โครงงานดังกล่าว แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ,ขอบเขตการตรวจสอบ , เทคนิคการตรวจสอบ ,เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
,ดัชนีกระดาษทําการอ้างอิง,ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ และวันที่ทําการตรวจสอบเสร็จสิ้น เป็นต้น ทั้งนี้การกําหนดแผนงานตามแนวทางการ
ตรวจสอบบัญชี ทําให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเชื่อมั่นต่อผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ว่าเป็นไปตามแนวทางที่
วางไว้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
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Abstract
Kamol Bavorn Auditing Office Company Limited provides the services of book keeping, auditing and legal
consultant. The auditing report of auditor can be built the trust on the user of financial statement that consists of
the result of operation and the correct financial status which is credible and not against to the facts following the
standard of auditing.
To build the trust on the right auditing, the auditor must pay attention to the method of auditing in order
to get enough evidence for auditing, to evaluate the risk of auditing to the low level and proper level that is
acceptable, these will lead to indicate the method of auditing to avoid the mistake from audit or auditing without
fault information that against the facts which will finally lead to the corruption.
Production teams foresee the importance of these points, so we have studies this project following the
co-operative education under the topic “Revenues of business auditing following revenues auditing of machine
sales and import.” This project showed the purposes of audit, scopes of audit, techniques of audit, timing of audit,
index for reference, signature of auditor, and finish dated of audit. Also, the plan determination by the audit method
makes the auditor feel trust on the result of auditing operation from assistant of auditor that it follows the right
policy and the way of evidence acquiring by standard auditing.
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