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บทคัดยอ 

บริษัท ศรีอนันต การบัญชี จํากัด ใหบริการจัดทําบัญชี ตรวจสอบบัญชีและใหคําปรึกษา

ดานการจัดทําบัญช ีโดยรายงานผลการตรวจสอบบัญชขีองผูสอบบญัชีน้ัน สามารถสรางความเชือ่มัน่ ใหกับ

ผูใชงบการเงนิ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานการปฏบิัติงาน และแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกตอง มีความ

นาเชือ่ถือ และไมขัดกับขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัช ี

การสรางความเชื่อมั่นในการตรวจสอบสินคาคงเหลือที่ถูกตองนั้น ผูสอบบัญชีตองให 

ความสาํคญักบัวิธกีารตรวจสอบ เพือ่ใหไดหลักฐานในการสอบบญัชีทีเ่พียงพอ ประเมนิความเสีย่งในการ 

สอบบัญชีใหเหมาะสมอยูในเกณฑที่ยอมรับได นํามาซึ่งการกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อปองกันไมใหเกิด 

ขอผิดพลาดในการตรวจสอบสินคาคงเหลือ หรือการตรวจสอบไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน       

สาระสาํคญั โดยจะนาํมาซึง่ปญหาการทจุรติ 
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บญัชีทางธรุกจิ การนาํเขาเครืองมอืทางการเกษตรทีม่ลีกัษณะเฉพาะหลายขันตอน มคีวามยุงยาก ทาํใหเกดิ 

ความเขาใจไดโดยงาย ซึ่งคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา โครงงานสหกิจศึกษานี้จะเปนประโยชนสําหรับ   

ผูที่จะนาํไปใชศกึษาตอเพิม่ รวมทัง้เปนประโยชนในการทีจ่ะนาํความรูทีไ่ดรับไปปรับใชในการปฏิบตังิาน 

ทางดานวิชาชีพบัญชีตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : การจัดทําบัญชี, ประเมินความเสีย่ง, วิธีการตรวจสอบ 
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Abstract 

Sriananta Accounting Co.  Ltd. provides accounting, auditing and accounting consulting  services 

by preparing auditor report for creating confidence for  financial statements users. The reports would 

consist of operating results and correct and reliable financial status. The correct financial position would 

also be shown according to auditing principles.     

To create confidence in accurate inventory monitoring, the auditor must also pay attention to the 

audit method to obtain sufficient audit evidence, and the risk assessment that is appropriate and 

acceptable leading to the determination of the audit method to prevent errors from occurring that could 

result in corruption problems.  

The project  described and summarized the content of business process auditing procedures,   and 

the import of agricultural tools with unique characteristics that makes it easier to  understood. 

The authors truly hope  that the cooperative education project will be useful for those who would conduct 

further study on this topic and to be used by accounting professionals in the future.  
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บทที1่ 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560  ถึงวนัท่ี 

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในต าแหน่งผูช่้วยตรวจสอบบญัชี ณ บริษทั ศรีอนนัต การบญัชี จ  ากดั พบปัญหาการ

ตรวจสอบบญัชีดา้นสินคา้คงเหลือธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็กและเป็นธุรกิจท่ี

ขาดการตรวจนบัสินคา้ท่ีถูกตอ้งท าใหไ้ม่ทราบจ านวนสินคา้คงเหลือท่ีแทจ้ริงและมีการวางแผนการตรวจนบั

สินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บในคลงัของกิจการเกิดการทุจริตหรือมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งตรงตามจ านวนสินคา้จริง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการตรวจสอบสินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร 
1.2.2 เพื่อศึกษาวธีิการตรวจนบัสินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร 
1.2.3 เพื่อศึกษาวธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ทฤษฎีหลกัการบญัชีเก่ียวกบัระบบสินคา้คงเหลือ 

1.3.2 ทฤษฎีหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 

1.3.3 การตรวจนบัสินคา้คงเหลือโดยการนบัสต็อกสินคา้ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

1.4.1 ท าใหมี้ความรู้เก่ียวกบัระบบบญัชีของธุรกิจสินคา้คงเหลือ ส าหรับธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร 

1.4.2 ท าใหท้ราบถึงวธีิการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ส าหรับธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร 

1.4.3 ท าใหเ้ขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ ส าหรับธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร 

1.4.4 ท าใหส้ามารถเสนอแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการตรวจสอบสินคา้คงเหลือ 

1 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีทางธุรกิจการน าเขา้เคร่ืองมือ
ทางการเกษตร คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

สินคา้คงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อขาย หรืออยูร่ะหวา่งการผลิตให้เป็นสินคา้
ส าเร็จรูปเพื่อขาย มีไวใ้ชใ้นการผลิตหรือการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย สินคา้ส าเร็จรูป งานระหวา่งท า 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

2.1 วธีิการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 

1. ใบขนสินคา้ขาเขา้

2. ใบตราส่งสินคา้

3. บญัชีราคาสินคา้

4. บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

5. หนงัสืออนุญาตสินคา้ควบคุมการน าเขา้

6. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้

7. เอกสารอ่ืนๆ เช่น แคด็ตาล็อก

หลงัจากเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ตอ้งด าเนินการตามระบบการน าเขา้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นทาง

ระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งยืน่เอกสารท่ีเป็นกระดาษ โดยทัว่ไปมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี
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1. การยืน่ขอ้มูลใบขนสินคา้
ขั้นตอนแรก ผูน้ าเขา้สินคา้จะบนัทึกขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ทุกๆรายการเขา้ไปผา่นทางระบบ
Service Counter โปรแกรมน้ีจะแปลงขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ใหเ้ป็นขอ้มูลใบขนสินคา้ใหอ้ตัโนมติั ผูน้  า
สินคา้เขา้ใชเ้อกสารใบขนสินคา้ท่ีถูกแปลงขอ้มูลน ามาส่งทางกรมศุลกากรผา่นอินเตอร์เน็ตไดท้นัที
กรมศุลกากรไดรั้บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลในเบ้ืองตน้ในใบขนส่งสินคา้เพื่อดูวา่
ช่ือและท่ีอยูผู่น้  าเขา้ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร มีความถูกตอ้งหรือไม่ ถา้พบขอ้มูลยงัมีขอ้ผดิพลาด ทาง
กรมศุลกากรจะแจง้ขอ้มูลกลบัมาใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง แลว้จึงส่งกลบัไปใหท้างกรมศุลกากรอีกคร้ัง เม่ือขอ้มูล
ถูกตอ้งครบถว้น กรมศุลกากรจะออกใบเลขท่ีสินคา้ขาเขา้ใหก้บัผูย้ืน่

2. การตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลอยา่งละเอียด
ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกรมศุลกากรก าหนดไวอ้ยา่งละเอียด โดยดูจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งท่ียืน่ใหก้บักรมศุลกากร แยกเป็น 2 ประเภท

ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) น าใบขนขาเขา้ประเภทน้ีไป
ช าระภาษีอากร วางประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเลือกช าระไดท่ี้กรมศุลกากร ช าระผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ใบขนขาเขา้ประเภทท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) น าใบขนสินคา้ขาเขา้ไปติดต่อกนั
หน่วยงานประเมินภาษีอากรของท่าท่ีน าเขา้สินคา้ 

3. การตรวจและการปล่อยสินคา้

หลงัเสร็จสินขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย การปล่อยสินคา้จะถูกส่งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปท่ี
ท่าเรือผา่นการช าระภาษีอากรทั้งหมดแลว้ ขอ้มูลของสินคา้จะถูกตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง ผา่นการเปิดตรวจ หากใบขนสินคา้นั้นไดรั้บการยกเวน้ จากผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้การปล่อย
สินคา้จะส่งผา่นระบบไปท่ีท่าเรือและน าเขา้สินคา้ได้

3



การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการ

สอบบญัชี เก่ียวกบัความถูกตอ้งของงบการเงิน ผูส้อบบญัชีประเมินกระบวนการรวบรวมหลกัฐานเก่ียวกบั

สารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศนั้นกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

วตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี   มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัท่ี 200 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสอบ

บญัชี ดงัน้ี การตรวจสอบงบการเงินมีวตัถุประสงค ์ใหผู้ส้อบบญัชีมีความสามารถแสดงความเห็นต่องบ

การเงินวา่งบการเงินไดก้ระท าในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

การตรวจสอบ หมายถึง  กิจกรรมใหค้วามเช่ือมัน่และใหค้  าปรึกษาอยา่งอิสระและเท่ียงธรรม ช่วยให้

องคก์รบรรลุวตัถุประสงคต่์างๆท่ีก าหนด โดยการประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม 

การก ากบัดูแล 

ประเภทของการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบงบการเงิน

 หมายถึง การตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชี เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงิน

สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้มูลดงักล่าวมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนดไว ้

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน

หมายถึงการ ตรวจสอบขั้นตอน วธีิการปฏิบติังานและหนา้ท่ีต่างๆในองคก์รเพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่ขั้นตอนในการปฏิบติังานและหนา้ท่ีในแต่ละหน่วยงานไดด้ าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนท่ี

ก าหนดไว ้

3.การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

หมายถึง การตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานขององคก์รเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล 
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 2.2 เทคนิคการตรวจสอบ Audit Technique

หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูส้อบบญัชีใชใ้นการรวบรวมหลกัฐาน ผูส้อบบญัชีจะเลือกใชเ้ทคนิคหรือวธีิการให้

เหมาะสมกบังานตรวจสอบแต่ละดา้น การใชเ้ทคนิคเพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความ

ถูกตอ้งแต่ละรายการ ผูส้อบบญัชีอาจตอ้งใชเ้ทคนิคการตรวจสอบหลายประการในการตรวจสอบแต่ละดา้น 

เพื่อใหก้ารตรวจสอบมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้

1. การตรวจดู (Inspeetion)

เป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ และทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง  เช่น พนัธบตัร 

2. การสังเกตการณ์ (Observation)

เป็นการสังเกตดว้ยตา  เพื่อช่วยใหผู้ส้อบบญัชีไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นอยู ่ รวมถึงการใช ้วจิารณญาณส่ิง

ท่ีไดเ้ห็นและบนัทึกไว ้ เช่น สังเกตการณ์ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี จ่ายเงินเดือน  สังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้

สังเกตการณ์อนุมติัและการผา่นเอกสาร  และความเหมาะสมของการปฏิบติังานวา่ไดก้ระท าตามวธีิท่ีก าหนด

ไว ้

3. การตรวจนบั (Counting)

 เป็นการพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของส่ิงท่ีตอ้งการตรวจวา่มีอยูจ่ริง  ครบถว้นตามท่ีบนัทึกไวโ้ดยตรงให้

เห็นดว้ยตาตนเอง สภาพของสินทรัพย(์ช ารุด / เสียหาย)  การเก็บดูแลรักษา 

4. การยนืยนัยอด (Confirmation)

การท่ีผูต้รวจสอบขอใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงทราบเก่ียวกบัหลกัฐานต่าง ๆ ใหก้ารยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

มายงัผูต้รวจสอบโดยตรง  เป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด  ถา้ปฏิบติัโดยถูกตอ้ง  และผูต้รวจสอบตอ้ง

ควบคุมและสอบทานการยนืยนัยอด  รวมทั้งการจดัส่งใหผู้รั้บเอง  และตอ้งเป็นผูรั้บค าตอบโดยตรง 

5. การตรวจสอบเอกสารใบส าคญั(Examination of original Documents)

หรือการตรวจVouching   

เป็นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดบญัชี  เช่น  ใบก ากบัสินคา้  ใบเสร็จรับเงินกรมธรรม์

ประกนัชีวติ  สัญญาต่าง ๆ และใบส าคญัจ่าย 
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6. การค านวณ  (Recomputation)

เป็นการค านวณตวัเลขในบญัชีซ่ึงถือเป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดม้าก เช่น  บวกเลขในสมุดขั้นตน้จ านวนยอด

คงเหลือในบญัชีแยกประเภท  ค านวณค่าเส่ือมราคา / หน้ีสงสัยจะสูญ  เป็นตน้ 

7. การตรวจสอบผา่นรายการ  (Posting)

เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นของการผา่นรายการจากสมุดบญัชีขั้นตน้ไปสมุดบญัชีขั้น

ปลาย (แยกประเภท)  งบทดลองดว้ยเรียกวา่การตรวจ Posting 

8. การตรวจหารายการผดิปกติ (Scanning)

เป็นการตรวจรายการในสมุดบญัชีต่าง ๆ ในบญัชีแยกประเภท  สมุดขั้นตน้  หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 

9. การสอบถาม (Inquiry)

เป็นการสอบถามผูบ้ริหารและพนกังาน  เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและผูต้รวจสอบควร

ทราบ  ซ่ึงอาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจาเช่น  เหตุการณ์หลงัวนัส้ินปีบญัชีท่ีส าคญั  หน้ีสินอาจเกิดข้ึน

ภายหนา้  และภาระผกูพนั 

10. การติดตามรายการ (Tracing)

เป็นการติดตามตรวจสอบการบนัทึกรายการในบญัชีบางรายการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้จนจบรายการ(ติดตาม

ตรวจสอบจากหลกัฐานไปยงับญัชี) 

11. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล

เป็นการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากขอ้มูลของรายการหน่ึง ๆ  อาจมีความสัมพนัธ์กบั

รายการอ่ืน ๆ ได ้ เช่น ขาย – ตน้ทุนขาย / รับคืนสินคา้ / ลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ 

12. การวเิคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical  Tests)
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เป็นวธีิการตรวจสอบท่ีโดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีมีเหตุผลของขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอนัน้ีไม่ใช่

ขอ้มูลทางการเงินวา่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย รวมถึงการเปล่ียนแปลงข้ึนลงท่ีผดิปกติ 

13. การตรวจทาน (Verification)

เป็นการยนืยนัความจริง ความถูกตอ้งความแม่นย  า ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเช่ือถือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

โดยการหาหลกัฐานยนืยนักบัขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏอยู ่

2.3 การตรวจสอบสินค้าคงเหลอื

การตรวจสอบสินคา้คงเหลือมีความส าคญั การทดสอบยอดสินคา้คงเหลือปลายงวด ตอ้งใชเ้วลาใน

การพิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของสินคา้นาน 

1. สินคา้คงเหลือเป็นรายการส าคญัในงบดุล

2. กิจการมีท่ีเก็บสินคา้หลายแห่งท าใหก้ารตรวจสอบมีความยากล าบากมาก

3. กิจการมีสินคา้ท่ีใชใ้นการตรวจสอบมีหลายประเภทท าให้การตรวจสอบท าไดย้าก

4. การวดัมูลค่าสินคา้ มีความยากเพราะสินคา้เกิดการลา้สมยั

5. วธีิการวดัตน้ทุนของสินคา้ กิจการเลือกใชว้ธิการวดัมูลค่าของสินคา้ 2 ประเภทไม่เหมือนกนัเพราะสินคา้

เป็นคนละชนิดกนั ก็ท  าไดต้ามหลกับญัชี

2.4 วธีิการตรวจสอบสินค้าคงเหลอื 

1. การสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ

วธีิการท่ีไดผ้ลการพิสูจน์วา่ดีท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นความมีอยูจ่ริงของสินคา้ การสังเกต การตรวจนบัสินคา้

คงเหลือถือเป็นวธีิการตรวจสอบท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี และดา้นภาษีอากร

 ผูต้รวจสอบร่วมสังเกตการตรวจนบัและทดสอบการตรวจนบัเปรียบเทียบกบักิจการตรวจนบัได้

 ผูต้รวจสอบตอ้งดูสภาพและคุณภาพของสินคา้ ถา้พบสินขาดขาดหรือช ารุดควรจดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

 สินคา้ท่ีตรวจนบัตอ้งผา่นการตดัยอดการรับและการจ่ายสินคา้

 กิจการขายสินคา้รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้

 การซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ รับรู้สินคา้ในบญัชีก่อนรับสินคา้ เช่น บนัทึกการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ
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2. การตรวจสอบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตีราคาสินคา้คงเหลือ

ผูต้รวจสอบพิจารณาวธีิการตรวจสอบสินคา้คงเหลือเป็นไปตามหลกัการบญัชีปฏิบติัเหมือนกบัปีก่อน

พิจารณาวา่สินคา้ประเภทไหนควรใชว้ธีิราคาทุนหรือราคาตลาด

3. การตรวจสอบการค านวณราคา

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการค านวณราสินคา้แต่ละรายการ

4. การตรวจสอบการตดัยอดซ้ือ

ผูต้รวจสอบตรวจยอดซ้ือ รายการท่ีลงบญัชีไว ้เป็นรายการซ้ือท่ีถูกตอ้งและครบถว้น เปรียบเทียบกบับิลซ้ือ

5. การตรวจสอบการตดัยอดขาย

ผูต้รวจสอบทราบ สินคา้ท่ีขายวนัส้ินปีไม่รวมเป็นสินคา้คงเหลือ ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบวา่มีการลง

รายการขายของปีไดถู้กตอ้ง

6. การตรวจสอบตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย

วธีิการบญัชีสินคา้ Periodic Method วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือส้ินงวด จะท าการตรวจนบัและตีราคา

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ีตอ้งการทราบยอดคงเหลือ วธีิน้ีเหมาะกบักิจการเช่น หา้งแมค็โคร

วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง Perpetual Inventory System บนัทึกการเคล่ือนไหวของสินคา้

ทนัทีท่ีเกิดการซ้ือ การขาย ท าใหเ้รารู้ยอดสินคา้ไดต้ลอดเวลา วธีิน้ีเหมาะกบักิจการท่ีขายสินคา้มีราคาสูง

และจ านวนนอ้ย

7. การตรวจสอบความเหมาะสมของสินคา้คงเหลือ

ใชก้ารเปรียบเทียบ ปริมาณกบัราคาสินคา้คงเหลือในปีปัจจุบนัและปีก่อน

2.5 ผลกระทบทางบัญชีและทางภาษีกรณสิีนค้าสูญหาย

 สินคา้ของบริษทัฯท่ีถูกขโมยไม่ถือเป็นการขาย ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษี
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 บริษทัฯ มีสิทธิน าตน้ทุนของสินคา้ท่ีสูญหายไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรเพื่อเสียภาษีได้

 สินคา้คงเหลือของบริษทัฯท่ีสูญหายเน่ืองจากการถูกโจรกรรมถือเป็นการขายสินคา้

บริษทัฯ ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินคา้ท่ีสูญหาย

ภาษีซ้ือของสินคา้ท่ีถูกโจรกรรมบริษทัฯ มีสิทธิน ามาหกัออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ

บริษทั ศรีอนนัต การบญัชี จาํกดั(SRIANANTA ACCOUNTING CO.,LTD) 

สาํนกังานเลขท่ี 33/13 ม.4 ซอย14 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร 0-2877-2700  ,  โทรสาร 02-877-2745 

E-mail: naccounting@yahoo.com 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0105544075661 

รูปที ่3.1 แผนที ่บริษัท ศรีอนันต การบัญชี จ ากดั
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริการดา้นการจดัทาํบญัชีและภาษีอากร

บริการดา้นการตรวจสอบบญัชี

บริการใหค้าํปรึกษาดา้นบญัชีและภาษีอากร

บริการดา้นงานจดทะเบียนภาษี

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

กรรมการบริษทั 

นางสาวศุภรักษ ์ ศรีภกัดี 

นางสาวพรอนนัต ์ เปรมจิตประภากร 

ฝ่ายบัญชี 

พนกังานบญัชี 

นางสาวฐิติพร หร่ิมรุ่งเรือง 

พนกังานบญัชี 

นางสาวธิติมา มิลินทางกลู 

ฝ่ายตรวจสอบ 

พนกังานบญัชี 

นางสาววภิาดา หรูพิทกัษ ์

ส านักงาน 

11 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1.ตรวจสอบสินคา้คงเหลือ (Stock List) ธุรกิจการนาํเขา้เคร่ืองมือการเกษตรโดยการไปตรวจนบั

จากสตอ็กสินคา้ เลือกตวัอยา่งสินคา้ข้ึนมาแลว้ทาํการตรวจนบั 

2.ตรวจ Stock List (สตอ็กท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว) นาํมาตรวจกบั Stock Card (สตอ็กท่ีมีการ

เคล่ือนไหว)   ตรวจยอดยกมา Stock Card ขาเขา้และขาออกสินคา้ ดา้นรับตรวจกบั ใบรับสินคา้สาํเร็จรูป

ผลิตเสร็จ ดา้นจ่าย ตรวจกบั ใบกาํกบัสินคา้ ใบกาํกบัภาษีขาย 

3.จดัทาํใบค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้สินคา้พร้อมกบัคาํนวณอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีซ้ือมา

จะใช ้Rate ท่ีขาย ผลต่างนาํมาตดัออกจากกนั กาํไรจะอยูด่า้น เดบิต ขาดทุนดา้นเครดิต จะเป็นช่ือบญัชี กาํไร 

(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวศุภรักษ ์ศรีภกัดี ตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การตรวจสอบสินคา้คงเหลือ รายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์

อยา่งใกลชิ้ดกบัรายการบญัชีประเภทอ่ืน ผูต้รวจสอบบญัชีจะพบวา่การตรวจสอบสินคา้คงเหลือนั้นมี

ความสาํคญั โดยเฉพาะการทดสอบยอดคงเหลือสินคา้ปลายงวด ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน ทั้งการพิสูจน์ความมีอยู่

จริง และการตีมูลค่าของสินคา้การเก็บรวบรวมขอ้มูลน้ีไดส้ัมภาษณ์จากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่ี

เก่ียวขอ้งในฝ่ายเช็คสต็อกสินคา้ของ บริษทั ลีพฒันกิจ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
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3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน

วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือของบริษทั ลีพฒันกิจ(ประเทศไทย) จาํกดั คือการบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 

(Perpetual Inventory Method) วธีิน้ีกิจการจะเปิด บญัชีสินคา้คงเหลือข้ึน เพื่อบนัทึกการเคล่ือนไหวของ

สินคา้ท่ีเกิดข้ึนตลอดปีดาํเนินงาน  โดยบนัทึกมูลค่าสินคา้ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหรือขายสินคา้ การส่งคืนรับ

คืนสินคา้ยอดคงเหลือในบญัชีสินคา้คงเหลือคือสินคา้ท่ียงัเหลืออยูแ่ละยงัไม่ไดข้ายจะทาํใหท้ราบยอด

คงเหลือของสินคา้ไดต้ลอดเวลา 

3.7.3 การออกแบบระบบงาน

ในการออกแบบระบบงานของสินคา้คงเหลือการสั่งซ้ือสินคา้คงเหลือจากต่างประเทศ ของบริษทั 

ลีพฒันกิจ(ไทยแลนด)์จาํกดั ตามวธีิดงัน้ี 

การสั่งซ้ือเคร่ืองพน่ยาทางการเกษตรจากต่างประเทศ เพื่อนาํมาขายใหก้บัผูบ้ริโภคในการทาํเกษตรกรรม 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ือ มีตวัแทนนายหนา้ในการติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ใหก้บับริษทัฯ เม่ือตวัแทนสั่งซ้ือจากลูกคา้

เรียบร้อย ทางลูกคา้จะเปิด Commercial เพื่อท่ีจะส่งสินคา้มายงัประเทศไทยจะมีคนกระทาํแทนคือชิปป้ิง

(ขนส่งสินคา้) 

เอกสารที่ชิปป้ิงต้องใช้ส าหรับการน าเข้า 

1. Commercial Invoice

2. Packing List

3. B/L (Bill of lading)

4. D/O (Delivery Order)

5. เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), C/O Form (เอกสารยนืยนั

ถ่ินกาํเนิด) 
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3.7.4 จัดทําการตรวจนับสินคาคงเหลือ

1. ฝ่ายบญัชีจะตรวจนบัสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูจ่ริงเทียบกบับนัทึกการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ ผูซ้ื้อรับรอง

จ่ายเงินตามตัว๋เงินและไดรั้บใบตราส่งสินคา้ (Bill of lading) 

2. ฝ่ายงานบญัชีจะตรวจนบัสินคา้ท่ีซ้ือมาเทียบกบัใบขนสินคา้ขาเขา้ ใบตราส่งสินคา้ แลว้นาํไปบนัทึกลง

โปรแกรม Express แลว้ทาํบตัรควบคุมสินคา้ Stock List เพื่อนาํมาตรวจสอบกบั Stock Card 

3. สรุปนบัยอดสินคา้เพื่อหาผลต่าง วเิคราะห์หาสาเหตุยอดขาดเกินเพื่อหาแนวทางป้องกนั เสนอต่อ

ผูบ้ริหาร 

3.7.5 ทดสอบและสรุปผล

สรุปผลการน าเข้าสินค้า

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้สินคา้ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจะนาํราคาค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้สินคา้มารวม

กบัสินคา้ และจะนาํมาคิดราคาเฉล่ียราคาต่อหน่วยต่อราคาสินคา้ นาํสินคา้เขา้คลงัเพื่อรอนาํสินคา้ไปขาย 

เวลาขายสินคา้ จะเบิกจากคลงัวตัถุดิบเพื่อนาํสินคา้ไปขาย 

นาํเขา้สินคา้ตอ้งนาํสินคา้มาคาํนวณหาอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัซ้ือใชอ้ตัราขาย  นาํมาหกั Raet ณ 

วนัท่ีซ้ือจากธนาคาร 

3.7.6 จัดท าเอกสารตัง้แต่การซือ้วตัถุดิบจนถงึการขายสินค้า

- โปรแกรม Express 

-ใบขนสินคา้ขาเขา้, ใบตราส่งสินคา้ 

-บญัชีราคาสินคา้, บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ 

-ใบอนุญาตสาํหรับควบคุมการนาํเขา้, ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ 
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3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตั้งแต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560-25 สิงหาคม 2560 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 15 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 
1.รวบรวมขอ้มูล
2.วเิคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.ทดสอบระบบ
5.จดัทาํเอกสาร

3.7.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้

รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้าํโครงงาน  โดยใชเ้คร่ืองมือดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

ฮาร์ดแวร์ 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์

2.กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล

ซอฟต์แวร์ 

1. Microsoft Office Word

2. Microsoft Office Excel

3. Program Express
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บทที ่4

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน

การปฏิบัติงานการน าเข้าสินค้าจะแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานดังแผนภูมิภาพ ต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขั้นตอนการน าเข้าสินค้า

1.1 การบนัทึกขอ้มูล ขั้นแรกผูน้ าเขา้หรือตวัแทนตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ผา่น

คอมพิวเตอร์หรือทาง Counter Service โดยตวัโปรแกรมจะท าการจดัขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของใบขนขาเขา้ 

1.2 การตรวจสอบขอ้มูล เม่ือกรมศุลกากรไดรั้บขอ้มูลแลว้จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น ช่ือ

และท่ีอยูข่องผูน้ าเขา้ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี พิกดัอตัราศุลกากร และราคาเป็นตน้ เม่ือขอ้มูลทุกอยา่งถูกตอ้ง

เรียบร้อยทางกรมศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ให้ 

1.3 การตรวจสอบเง่ือนไข ขั้นตอนทางกรมศุลกากรจะท าการตรวจสอบเง่ือนไขอยา่งละเอียดโดยการ

ตรวจสอบพิธีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
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   - ใบขนสินค้าขาเข้าประเภททีไ่ม่ต้องตรวจสอบพธีิการ (Green Line)  ใบขนประเภทน้ี สามารถ

น าไปช าระภาษีอากร วางประกนั และตรวจปล่อยสินคา้ โดยไม่ตอ้งผา่นการตรวจสอบใดๆ อีก 

                - ใบขนสินค้าขาเข้าประเภททีต้่องตรวจสอบพธีิการ (Red Line) ใบขนประเภทน้ีตอ้งน าใบขน

สินคา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานประเมินอากรของท่าท่ีน าเขา้สินคา้นั้น 

1.4 การตรวจปล่อยสินคา้ เม่ือช าระภาษีอากรทั้งหมดแลว้ขั้นตอนถดัไป คือ การตรวจสอบขอ้มูลของสินคา้

อีกคร้ัง ก่อนท าการปล่อยสินคา้ออกมา 

   1.5 การจดัเก็บขอ้มูล ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนตอ้งท าการจดัเก็บขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ในรูปส่ือของ

คอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนเพื่อใชส้ าหรับการตรวจสอบใบขนสินคา้หลงัการตรวจปล่อยโดย

สามารถจดัพิมพเ์ป็นรายงานไดเ้ม่ือกรมศุลกากรร้องขอ เม่ือสินคา้มาถึงทางเรือแลว้ ทางบริษทัจะจา้งคนงาน

ไปขนสินคา้เพื่อน าสินคา้ไปยงัโกดงัเก็บสินคา้ เพื่อรอจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคและทางบญัชีจะมีการมาคิด

ค านวณตน้ทุนราคาต่อหน่วยของสินคา้แต่ละตวัเพื่อท่ีจะคิดราคาขายในการจ าหน่ายสินคา้ออกไปใหก้บั

ผูบ้ริโภค 
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เอกสารประกอบการน าเข้าสินค้า (ใบขนของขาเข้า) 

-เป็นเอกสารใบก ากบัภาษีซ้ือภายในตวัในการสั่งซ้ือวตัถุดิบมีการบนัทึกขอ้มูลลงในใบขนสินคา้ขาเขา้และ

จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการน าเขา้สินคา้เพื่อยนืยนัขอ้มูลกบัทางกรมศุลกากรในการน าเขา้สินคา้แต่ละ

คร้ังโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของสินคา้ปริมาณและราคาเม่ือสินคา้มาถึงทางเรือแลว้ ทางบริษทัจะจา้ง

คนงานไปขนสินคา้เพื่อรอจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค 

   รูปที ่4.1 ตัวอย่าง เอกสารใบขนขาเข้า  รูปที ่4.2 ตวัอย่าง เคร่ืองมอืเพือ่ใช้ในการเกษตร 
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ใบเสร็จรับเงินกรมศุลกากร 

กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินใหผู้น้  าเขา้เม่ือผา่นขั้นตอนการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกตอ้งแลว้ เม่ือมีการปล่อย

สินคา้ เป็นเอกสารท่ีใชป้ระกอบการค านวณตน้ทุนการน าเขา้ของสินคา้ ช้ิปป้ิงจะส่งใบเสร็จน้ีมาใหบ้ริษทัฯ

และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการน าเขา้สินคา้พร้อมส่งมอบให้แก่บริษทัฯ 

รูปที ่4.3 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินทีก่รมศุลกากรออกให้ผู้น าเข้า 
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2. ตรวจสอบเอกสารการส่ังซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ

    ฝ่ายบญัชีจะท าการค านวณอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เช่น ตรวจสอบหน่วยเงินตราต่างประเทศ 

(USD / BAHT ) ณ วนัท่ีซ้ือ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทยประจ าวนั ณ วนัท่ีน าเขา้สินคา้เป็น

เกณฑ ์ ส าหรับสินคา้น าเขา้ ตน้ทุนสินคา้ท่ีน าเขา้บวกค่าใชจ่้ายในการน าเขา้สินคา้ ทั้งน้ีเพื่อค านวณหาราคา

ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย และต่อช้ิน ส าหรับสินคา้ช้ินนั้นๆ ท่ีน าเขา้มา 

รูปที ่4.4 ตัวอย่าง รายงานสรุปการส่ังซ้ือต้นทุนสินค้าจากต่างประเทศ 

ข้อมูลเอกสารใบก ากับ

สินค้าต่างประเทศ 
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3.ด้านรับสินค้าส าเร็จรูปเข้าสต็อกสินค้า (Stock Card)

(Stock Card) การบนัทึกความเคล่ือนไหว ยอดเขา้-ออกของสินคา้นั้นๆ ซ้ือมาก่ีหน่วย หน่วยละก่ีบาท 

รวมกนัแลว้เป็นจ านวนก่ีบาท มีเหลือเป็นจ านวนเท่าไหร่จดัท ารายการโอนสินคา้ส าเร็จรูปน าเขา้สตอ็กสินคา้ 

เป็นขั้นตอนในการน าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีน าเขา้จากต่างประเทศจะตอ้งบวกค่าใชจ่้ายในการน าเขา้สินคา้น ามา

รวมเป็นตน้ทุนเขา้สู่แผนกคลงัสินคา้ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของแผนกคลงัสินคา้ โดยการ

โอนดงักล่าวตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ส าเร็จรูปเสียก่อนเพื่อน าไปจดัเก็บและจดั

เตรียมการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

รูปที ่4.5 ตัวอย่างการรับสินค้าจากต่างประเทศเข้าคลงัสินค้าคงเหลอื(Stock Card) 

สต็อกเคลือ่นไหวสินค้า 

ด้านรับสินค้าเข้า

คลงัวตัถุดบิ 
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4.ด้านจ่ายหรือจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูปออกจากสต็อกสินค้า

บริษทัขายสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ ขั้นตอนน้ีเป็นการน าสินคา้ท่ีจดัเก็บในแผนกคลงัสินคา้ แผนคลงัสินคา้

เป็นฝ่ายรับผิดชอบการโอนสินคา้ออก จะตอ้งมีการส่งมอบสินคา้ท่ีผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อน 

จากนั้นจึงน าสินคา้ดงักล่าวส่งมอบ และจดัเตรียมส่งสินคา้ใหผู้บ้ริโภค บริษทัด าเนินการใชว้ธีิเขา้ก่อนออก

ก่อน (FIFO) ในการจ าหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค ทางฝ่ายบญัชีจะด าเนินการตดัสตอ็กสินคา้ดว้ยใบก ากบัสินคา้/

ใบก ากบัภาษี 

รูปที ่4.7 ตัวอย่างการจ่ายสินค้าออกจากคลงัสินค้าส าเร็จรูป(Stock Card)สต็อกเคลือ่นไหวสินค้า 

ด้านจ่ายสินค้าออก

จากคลงัวตัถุดบิ 
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5.บันทกึบัญชีการขายสินค้าส าเร็จรูป

ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีบริษทัใชง้าน (โปรแกรม Express) โปรแกรมน้ีจะ

ลิงคข์อ้มูลทั้งบริษทั การสั่งซ้ือสินคา้หรือการขายสินคา้ บริษทัตอ้งออกใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษีใหก้บั

ทางลูกคา้พร้อมทั้งส่งมอบใหก้บัลูกคา้ทนัทีหลงัจากการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ และทางฝ่ายบญัชี เพื่อ

บนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรม 

รูปที ่4.8 ตัวอย่างใบก ากบัสินค้า/ใบก ากบัภาษี 
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6.การตรวจนับสินค้าคงเหลอื

ใชว้ธีิการเขา้ตรวจสอบสินคา้แบบวธีิต่อเน่ืองจ านวนสินคา้ท่ีเหลืออยู ่เม่ือตรวจนบัสินคา้แลว้จะมีการ

พิจารณาตวัท่ีจะขายไม่ได ้เพื่อโอนยา้ยไปอยูค่ลงัสินคา้ลา้สมยั  ฝ่ายคลงัสินคา้จะส่งเร่ืองใหฝ่้ายบญัชีอีกคร้ัง

เทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบใชเ้ทคนิคการตรวจนบัเพื่อพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของส่ิงท่ีตอ้งการตรวจวา่

มีอยูจ่ริง ครบถว้นตามท่ีบนัทึกไวโ้ดยตรงใหเ้ห็น สภาพของสินคา้  

Stock List รายการสินค้าคงเหลอืท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ถูกบนัทึกไวน้บัตั้งแต่รับสินคา้ เขา้มาสู่คลงัวตัถุดิบ 

รูปที ่4.9 ใบแสดงรายการสินค้าคงเหลอื(Stock List) 
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รูปที ่4.10 ใบแสดงรายการสินค้าคงเหลอื(Stock List) 
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ด้านการตรวจสอบสินค้าคงเหลอื 

วธีิการตรวจสอบ 

ตัวอย่างสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการตรวจสอบ

1.พิมพ ์Stock List (รายการสินคา้คงเหลือ) มาตรวจ สุ่มสินคา้คงเหลือท่ีมากท่ีสุด 5 อนัดบั แลว้ท าการ

ตรวจสอบ ตวัอยา่งเช่น รหสัสินคา้ท่ีน าเขา้ 101 เคร่ืองพ่นยา F-767A 25ลิตร 
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รูปท่ี 1.1 

2.พิมพ ์Stock Card (รายการสินคา้และวตัถุดิบ) ท่ีเราตอ้งการตรวจ รหสัสินคา้ท่ีน าเขา้ 101 เคร่ืองพน่ยา F-

767A 25 ลิตร (101) ท าการตรวจสอบยอดยกมาซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกบั สตอ็กสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี

ยอดสินคา้คงเหลือของปีท่ีผา่นมา ท าสัญลกัษณ์การตรวจสอบ Agreed with Last Year AWP. 
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3. ดา้นรายการรับ ตรวจการซ้ือสินคา้น าเขา้คลงัสินคา้ส าเร็จรูปกบั รายงานสรุปตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้จาก

ต่างประเทศ ท่ีฝ่ายบญัชีจดัท าข้ึน น ามาตรวจหาสินคา้ท่ีน าเขา้วา่จ  านวนสินคา้และราคาต่อหน่วยเท่ากนักบั

ในรายการสินคา้ท่ีฝ่ายบญัชีบนัทึกไวใ้นโปรแกรม ท าการทดสอบการคูณมูลค่าคงเหลือมีจ านวนถูกตอ้ง 

ท าสัญลกัษณ์การตรวจสอบ Check with Cost Sheet , Calculation Check,ทดสอบการคูณแนวตั้ง 

ตัวอย่างการตรวจสอบด้านรับสินค้า 

4.รายการจ่าย (รายการขายออก) ตรวจเปรียบเทียบกบัใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี ดงัรูปท่ี 5 ตรวจวา่จ านวน

หน่วยท่ีจ าหน่ายออกไปมีจ านวนท่ีแสดงเท่ากบัในใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษีเน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีขายสินคา้มีการเปล่ียนแปลงไปนบัจากวนัท่ีซ้ือสินคา้นั้นมาค านวณราคาต่อ

หน่วยและมูลค่าตอนขายเพราะ ณ วนัท่ีขายสินคา้ออก มีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากบั ณ วนัท่ีน าเขา้สินคา้มาคือ

ราคาตน้ทุนสินคา้บวกกบัใชจ่้ายในการน าเขา้สินคา้  

ด้านรับตรวจกบั Cost 

Sheet 

ตรวจกบัยอดสินค้ายกมาปีทีแ่ล้ว 
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ท าสัญลกัษณ์การตรวจสอบ Check with Co’s Original Invoice/Tax Invoiceและท าเคร่ืองหมายทดสอบการ

คูณแนวตั้ง เพื่อท่ีจะทราบไดว้า่ค านวณตน้ทุนถูกตอ้งหรือไม่ 

ตัวอย่างการตรวจสอบด้านจ่ายสินค้า

ด้านจ่ายตรวจกบัใบก ากบัสินค้า/

ใบก ากบัภาษ ี
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5.ด้านรายการจ่ายตรวจกบัใบก ากบัสินค้า/ใบก ากบัภาษี

ตรวจกบัใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษีเน่ืองจากตรวจสอบความถูกตอ้ง ดา้นรายการจ่าย ราคาต่อหน่วยและ

มูลค่าท่ีจ่ายหรือจ าหน่ายออกไป ใชร้าคาท่ีออกใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี ประกอกการตรวจสอบ 

รูปที ่5 ตัวอย่างใบก ากบัสินค้า/ใบก ากบัภาษี 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ บริษทั ศรีอนนัต การบญัชี จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 
25 สิงหาคม 2560 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาในหวัขอ้โครงงานเร่ืองการตรวจสอบบญัชีทางธุรกิจการ
น าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตร กรณีศึกษาของบริษทัลีพฒันกิจ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีทางดา้นสินคา้คงเหลือ การบนัทึกบญัชีในระบบโปรแกรม Express และ
เพิ่มประสบการณ์ในการพฒันาตนเองในรูปแบบท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่การปฏิบติังานและยงัสามารถช่วย
ตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัไดพ้อสังเขปดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ 

1. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจประเภทน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ

2. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัเอกสารท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีของธุรกิจประเภทน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ

ดา้นสินคา้คงเหลือ 

3. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการตรวจสอบบญัชีน าเขา้เคร่ืองมือทางการเกษตรจากต่างประเทศ

1.1.2 ข้อดีของโครงงานสหกจิ 

1. ไดรั้บความรู้จากโครงงานนอกเหนือจากท่ีไดศึ้กษาในห้องเรียน สามารถน ามาประยุกต์ใชก้บัการ

ท างานอนาคต 

2. ช่วยท าใหท้ราบถึงกระบวนการตรวจสอบสินคา้คงเหลือ

32 



5.1.3 ข้อเสียของโครงงานสหกจิ 

1. เอกสารการไดม้าของขอ้มูลบริษทัลูกคา้ส่งเอกสารมาไม่เพียงพอมีระยะเวลาล่าชา้ต่อการตรวจสอบ

2. โปรแกรมบญัชีท่ีลูกคา้ใชใ้นการบนัทึกบญัชีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการตรวจสอบสินคา้

คงเหลือ 

5.1.4 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบสินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจน าเขา้สินคา้(เคร่ืองมือทางการเกษตร) มีจ  านวน

มาก ส่งผลใหก้ารตรวจสอบบญัชีดงักล่าวอาจเกิดขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากมีระยะเวลาการตรวจสอบจ ากดั 

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานตรวจสอบสินคา้คงเหลือดงักล่าวมีจ านวนนอ้ยและขาดประสบการณ์ซ่ึงส่งผล

ให ้อาจเกิดขอ้ผิดพลาดและแกปั้ญหาไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

3. เอกสารท่ีใชต้รวจสอบจากลูกคา้ท่ีส่งใหกิ้จการ มีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงตอ้งติดตามทวงถามจาก

ลูกคา้ 

 5.1.5 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

1. บุคลากรรวมถึงทีมงานควรจดัเวลาวางแผนการตรวจสอบใหช้ดัเจน รวมถึงนดัหมาย

ผูป้ระกอบการณ์ (ลูกคา้) ให้จดัเตรียมเอกสารและสถานท่ีตรวจสอบสินคา้คงเหลือเป็นไปตามก าหนด

ระยะเวลาการตรวจสอบท่ีไดว้างแผนไว ้ทั้งน้ีอาจจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือจดหมายใหท้ราบก่อน

ล่วงหนา้ 

2. เปิดรับสมคัรพนกังานเพิ่มและจดัอบรมพนกังานก่อนปฏิบติังานจริงหรือเพิ่มสวสัดิการใหแ้ก่

พนกังาน 

3. ควรหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและช้ีแจงผลเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าดงักล่าว เช่น สินคา้

ขาดจากรายงานสินคา้คงเหลือ กรมสรรพากรสามารถประเมินภาษีเพิ่มเติมได ้เป็นตน้ 
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5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.เพื่อเรียนรู้การปฏิบติัและวางตวัในสังคมการท างานในองคก์รและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

2.เพื่อนกัศึกษาเตรียมความพร้อมเขา้สู่การปฏิบติังานจริงในอาชีพนกับญัชี

3. สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการปฏิบติังานจริง

5.2.2 ข้อเสียของการปฏิบัติงานสหกจิ 

1. งานท่ีไดรั้บบางอยา่งเกินความสามารถของนกัศึกษาสหกิจ

2. ความรู้และทกัษะของนกัศึกษายงัขาดอยูบ่า้งในบางกรณี

5.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

1) ปัญหาดา้นทกัษะ ความรู้ในการปฏิบติังาน

ช่วงแรกในการปฏิบติังานคณะผูจ้ดัท ามีการท างานผดิพลาด มีความสับสนในการท างาน เน่ืองจาก

ไม่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการตรวจสอบ เอกสารท่ีใชใ้นการประกอบการตรวจสอบต่างๆไม่มี

ความรู้ดา้นเอกสารเพียงพอท าใหช่้วงแรกอาจมีความล่าชา้และตอ้งสอบถามจากพี่เล้ียงบ่อย จึงท าใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการท างานเลยตามเวลาท่ีก าหนด 

2) ปัญหาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์การปรับตวัในการท างาน

การปรับตวัและการส่ือสารกบัพนกังานในบริษทัช่วงแรกอาจมีการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนั มีการ

ส่ือสารท่ีไม่ตรงกนัท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการท างานท างานไดล่้าชา้ลง 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

- คณะผูจ้ดัท าตอ้งศึกษาและเรียนรู้การท างาน การใชเ้อกสารต่างๆในการท างาน และเรียนรู้

ประสบการณ์ในการท างาน สอบถาม พดู คุย กบับุคลากรในสถานประกอบการ 

- คณะผูจ้ดัท าตอ้งศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมในดา้นการหาเอกสาร การใชเ้อกสารในการตรวจสอบ 

และเพิ่มความรู้ความสามารถในการท างานใหมี้ความคล่องแคล่วและมีความถูกตอ้งรวดเร็ว   
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