ระบบการควบคุมภายในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
กรณีศึกษา : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด
โดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี
จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุด ผู้ประกอบการเลี้ยงโคนมมีทั้งในรูปของ
บริษัทและเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัด
สระบุรีมีสหกรณ์โคนมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดําเนินการรวบรวมน้ํานมดิบจากสมาชิกส่งขายให้กับองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาและบริษัทเอกชนต่างๆ ในจํานวนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนให้จัดสร้างโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม จํานวน 3 แห่ง เพื่อผลิตนมพร้อมดื่มจําหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
นอกจากนั้น สหกรณ์มีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้เครื่องหมายการค้าของสหกรณ์เองด้วย
เนื่องจากน้ํานมดิบเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย ต้นทุนในการเก็บรักษาสูงและผู้รับซื้ออยู่ใน
วงจํากัดการซื้อขายจึงต้องทําข้อตกลงล่วงหน้า (Memorandum of Understanding : MOU) ดังนั้น
การดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจึงต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดให้มี
การควบคุมดูแลทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การรับน้ํานมดิบที่
ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เมื่อผ่านการตรวจ
คุณภาพเบื้องต้นแล้วน้ํานมดิบจะถูกส่งเข้าเก็บรักษาในถังพักที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า 8ºC โดยการเก็บ
รักษาต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง น้ํานมดิบที่รับเข้ามาจะถูกส่งไปจําหน่ายให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ หาก
สหกรณ์มีโรงงานแปรรูป น้ํานมส่วนหนึ่งจะส่งเข้าแปรรูปในโรงงานของสหกรณ์ การแปรรูปจะมี 2 ระบบ
คือ ระบบพาสเจอร์ไรส์และระบบยู เอช ที โดยอาจมีการปรุงแต่งนมให้เป็นไปตามสูตรที่กําหนด
ในระหว่างการแปรรูปจะมีการสูญเสียจากการผลิต ซึ่งสหกรณ์จําเป็นต้องคํานวณหาอัตราสูญเสีย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เมื่อปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วน้ํานมจะถูกส่ง
เข้าบรรจุในถุงหรือกล่องตามระบบการผลิต เมื่อบรรจุถุงหรือกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพหลังการบรรจุ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมมาตรวจสอบและคัดนมที่เสียหายออก
เมื่ อ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นมพร้ อ มดื่ ม จะถู ก ส่ ง ไปเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ รอจํ า หน่ า ย
ในส่วนของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่จะจําหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร โดยสหกรณ์จะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อขนส่งนมให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ ตัวแทน
จะมาเบิกนมตามโควตาที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับจัดสรร การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ทุกเดือน หรือเป็นเทอม ในทางปฏิบัติ อปท. จะโอนเงินชําระค่านมผ่านธนาคาร
หรือฝากเช็คมากับตัวแทนส่งนม แต่อปท.ไม่ได้แจ้งว่าโอนเงินแล้ว หรือตัวแทนยังไม่ได้นําเช็คมาให้สหกรณ์
จึงมีปัญหายอดลูกหนี้ค่านมโรงเรียนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและสหกรณ์มีเงินรอตรวจสอบจํานวนมาก
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เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส หกรณ์ โ คนมมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี จึ ง ควรได้ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบ
การควบคุ มภายในธุ รกิ จรวบรวมน้ํ านมดิ บและธุ รกิ จแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ์ นมของสหกรณ์ โดยได้ รั บ
ความอนุเคราะห์จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด เป็นที่ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว
เพื่อนํามาวิเคราะห์ความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยเน้นตามภารกิจของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเสนอแนวทางควบคุมภายใน ดังนี้
1. การควบคุมด้านการบริหาร ประกอบด้วย
1.1 การควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
1.2 การควบคุมด้านการจัดการในภาพรวม
2. การควบคุมเฉพาะด้าน
2.1 การควบคุมด้านธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ
(1) การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน
(2) การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี
(3) การควบคุมด้านวิธีปฏิบัติทางบัญชี
(4) แนวทางวิเคราะห์การสูญเสียของน้ํานมดิบ
2.2 การควบคุมด้านธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
(1) การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน
(2) การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี
(3) การควบคุมด้านวิธีปฏิบัติทางบัญชี
(4) แนวทางวิเคราะห์การสูญเสียของผลิตภัณฑ์นม
1 การควบคุมด้านการบริหาร
เนื่องจากสหกรณ์โคนมไม่ได้ดําเนินการธุรกิจเฉพาะการรวบรวมน้ํานมดิบหรือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมเท่านั้น สหกรณ์โคนมมีการดําเนินธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้า
อุปโภคและบริโภคมาจําหน่าย ธุรกิจส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ ดังนั้น การ
ควบคุมด้านการบริหารจึงมองในภาพรวมของสหกรณ์ ดังนี้
1.1 การควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
1. ผู้บริหารของสหกรณ์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของทางราชการ รวมถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของสหกรณ์
2. การกําหนดระเบียบของสหกรณ์ครอบคลุมการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจ
รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับของสหกรณ์
3. การดําเนินนโยบาย แผนงาน หรือเป้าหมายและงบประมาณประจําปีเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
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ข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1. สมาชิ ก สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักการและวิ ธีการสหกรณ์จึ งไม่ ส นใจ
เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ทางการบริหารธุรกิจให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการ
บริหารงานสหกรณ์
2. ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความสามารถในด้านประกอบอาชีพคือการเลี้ยงโคนม
แต่ ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ท างการบริ ห ารธุ ร กิ จ ในขณะที่ ส หกรณ์ โ คนมมี แ นวโน้ ม เติ บ โตขึ้ น ทํ า ให้
ผู้ บ ริ ห ารสหกรณ์ ไ ม่ ส ามารถกํ า หนดแผนงาน หรื อ เป้ า หมายการทํ า งานของสหกรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น
(1) กําหนดแผนงานเพื่อให้ได้รับสิทธิในการจัดสรรนมโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยไม่ได้
วางแผนบริหารความเสี่ยงน้ํานมดิบส่วนที่เกิน (สหกรณ์ต้องรับซื้อน้ํานมดิบจากสมาชิก 365 วัน แต่
การจําหน่ายนมให้กับโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนจําหน่ายได้เพียง 200 วัน จึงมีน้ํานมดิบล้น
ในช่วงปิดเทอม)
(2) ทําการผลิตนมพาณิชย์ในตราของสหกรณ์จํานวนมาก โดยไม่มีการตลาด
รองรับ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นมมีอายุเพียง 9-12 เดือน เมื่อขายไม่ทันตามกําหนดสหกรณ์ต้องลดราคาขาย
ต่ํากว่าราคาทุน หรือต้องตัดเป็นค่าเสียหายจากสินค้าเสื่อม เป็นต้น
(3) สหกรณ์ ต้ อ งจ่ า ยค่ า น้ํ า นมดิ บ ให้ กั บ สมาชิ ก ทุ ก เดื อ นหรื อ เดื อ นละ 2 ครั้ ง
ในขณะที่สหกรณ์จําหน่ายน้ํานมดิบให้เอกชน โดยรับชําระค่าน้ํานมดิบเดือนละครั้ง และสหกรณ์ที่มี
โรงงานแปรรูป ซึ่งน้ํานมดิบบางส่วนได้นําไปทําผลิตภัณฑ์นมจําหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน กําหนดระยะเวลาชําระเงินอยู่ที่ประมาณ 1-4 เดือน จึงมีความเสี่ยงที่สหกรณ์จะขาดสภาพคล่อง
3. ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์มักเลือกผู้ตรวจสอบกิจการจากอดีตกรรมการของสหกรณ์
ที่หมดวาระการเป็นกรรมการ และไม่ได้เลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงิน การบัญชี
ให้ทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประกอบกับผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการ
ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับกําหนด ซึ่งบางคนยังคงทําหน้าที่ในทางบริหาร ทําให้สหกรณ์ขาดระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ง่าย
4. ผู้บริหารสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการบางคนคิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ ข องสหกรณ์ แ ละของสมาชิ ก เช่ น มี ก ารเบิ ก ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งพาหนะและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ
เกินสมควรและไม่เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด ทําให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควร
5. สภาพทางสั ง คมในปั จ จุ บั น ที่ ค นรุ่ น ใหม่ ไ ม่ นิ ย มทํ า การเกษตร จึ ง เกิ ด ปั ญ หา
การขาดแคลนแรงงานผู้เลี้ยงวัว ในฟาร์มขนาดใหญ่จําเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติ หรือต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการรีดนมจากการรีดด้วยมือเป็นการรีดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งต้องลงทุนสูงทําให้จํานวน
เกษตรกรมีแนวโน้มลดลง
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6. หน่วยงานราชการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงวัวนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดผู้ซื้อมี
จํานวนจํากัด จึงอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์โคนม และสหกรณ์ที่มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมตลาด
ส่วนใหญ่คือโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ผู้บริโภค คือ เด็กนักเรียนซึ่งมีแนวโน้มลดลง จึงอาจ
มีผลต่อสหกรณ์เช่นกัน
แนวทางควบคุมภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
1. สหกรณ์ควรส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักบทบาท อํานาจและหน้าที่ เพื่อเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ในการพิจารณาแผนงานประจําปี และคัดเลือกคณะกรรมการการให้ช่วยกันดูแล รักษา
ประโยชน์ของตนและส่วนรวมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเป็นสหกรณ์
2. สหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ที่ดําเนินธุรกิจครบวงจรควรคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่มี ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีอย่างน้อย 1 คน ตามคําแนะนํ าของกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์
หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ
3. ส่งเสริมให้มีการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ โดยผู้บริหารสหกรณ์
เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์
ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้บริหารสหกรณ์เข้ ารับการเรียนรู้ หรือ
ศึกษาดูงานจากองค์กรอื่นที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
5. ภาครัฐอาจต้องใช้อํานาจตามกฎหมายเข้ากํากับดูแลการปฏิบัติของสหกรณ์
และพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนสหกรณ์ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
1.2 การควบคุมด้านการจัดการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
1. การจัดแบ่งส่วนงานภายในสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม
2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ของสหกรณ์
4. การกําหนดแผนงานหรือเป้าหมายและงบประมาณประจําปีเป็นไปอย่างชัดเจน
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1. สหกรณ์ไม่ได้คัดเลือกหรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน หรือ
มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากบุคคลใกล้ชิดและเกินความจําเป็น สหกรณ์ส่วนใหญ่จึงมีภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สูงกว่าที่ควร
2. การจัดทําหลักประกันการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
และอาจเกิดขึ้น เนื่องจากสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน แต่ลักษณะการบริหารงานของ
สหกรณ์แตกต่างจากบริษัทเอกชนที่เจ้าของเป็นผู้บริหารเอง ทําให้มีข้อบกพร่องทางการเงินเกิดขึ้นกับ
สหกรณ์จํานวนมาก และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้
3. ผู้บริหารสหกรณ์ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจมากกว่าความสําคัญของ
การจัดทําบัญชีให้ถูกต้อง ประกอบจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมหางานได้ง่าย เจ้าหน้าที่บัญชี
ของสหกรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถจึงอยู่ไม่นาน มีการเปลี่ยนบ่อยทําให้การจัดบัญชีของสหกรณ์
ไม่ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจัดบัญชี ได้แก่ การจัดทําเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บันทึกรายการบัญชีโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบัน
การจั ด งบการเงิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามรู ป แบบที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กํ า หนด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ใน
งบการเงินไม่เพียงพอ เป็นต้น
4. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์บางคน ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
จึงมีการปฏิบัติหรือดําเนินการในลักษณะการทํางานของเจ้าหน้าที่และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากสหกรณ์
เกินสมควร
แนวทางควบคุมภายในด้านการจัดการ
1. สหกรณ์ต้องกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ให้ชัดเจน โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ควรแยกเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่
การตลาดให้ชัดเจน โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่บัญชีและ
การเงิน
2. จั ด ให้ มี ก ารสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ใ นตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ เป็ น ครั้ ง คราว
เพื่อให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า รั บ การเรี ย นรู้ หรื อ ศึ ก ษาดู ง านให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. สร้างแรงจูงใจ หรือยกย่อง หรือให้ผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ และมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎและระเบียบของสหกรณ์
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6. สําหรับตําแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบสูง เช่น
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ควรสร้างแรงจูงใจโดยส่งเสริมให้
เข้ารับการอบรมและมีค่าตอบแทนเพิ่มตามความรู้ ความสามารถ
7. กรณีที่กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนมาทําหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานใน
สหกรณ์ควรมีคําสั่งมอบหมายหน้าที่หรือมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการควบคุม
การเบิกจ่ายให้เหมาะสม
การเชื่อมโยงระบบการควบคุมด้านการบริหาร
ผู้บริหารสหกรณ์
(คณะกรรมการดําเนินการ/ฝ่ายจัดการระดับสูง)

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ครอบคลุมการ
ดําเนินงานของสหกรณ์

กรอบการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน
สมาชิก
มั่งคั่ง

การสรรหา/แต่งตั้ง/
บรรจุบุคลากรที่
เหมาะสม

การติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอ

การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

การจัดให้มีการปรับปรุง/
แก้ไข/ป้องกันการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการของสหกรณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์

นโยบายของ
ทางราชการ

การแข่งขัน
ทางการค้า

สหกรณ์
มั่งคง
ชุมชน
ยั่งยืน
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2. การควบคุมเฉพาะด้าน
สําหรับการควบคุมเฉพาะด้าน เนื้อหาจะเน้นที่การควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี ตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
2.1 การควบคุมด้านธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
1. การดําเนินธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ เป็นไปตามระเบียบแผนงานหรือเป้าหมายที่
สหกรณ์ได้นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
2. การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
3. การบันทึกรายการเงินและบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงนโยบายการบัญ ชี ที่ถื อปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนดและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมถึงมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
5. สินทรัพย์คงเหลือของสหกรณ์มีอยู่จริงเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ รวมถึง หนี้สิน
และภาระผูกพันเป็นของสหกรณ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. การตัดสินค้าขาดบัญชีหรือสูญเสียจากการจําหน่ายน้ํานมดิบ และการตัดหนี้สูญ
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1. สหกรณ์กําหนดแผนงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์
จึงไม่สอดคล้องกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กําหนด สหกรณ์บางแห่งมีรายได้ต่ํากว่าแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่ลดลงตามผลงาน
2. สมาชิกสหกรณ์แต่ละรายผลิตน้ํานมดิบมีคุณภาพแตกต่างกัน แต่ศูนย์รับน้ํานมดิบ
ของสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกการเก็บรักษาตามคุณภาพน้ํานมดิบที่รับเข้ามาและได้นําไปเทรวม
ทําให้คุณภาพน้ํานมดิบไม่คงที่ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาขายให้บริษัทเอกชน
3. สมาชิกบางรายไม่ซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์มีการแบ่งน้ํานมดิบไปขายให้กับบริษัทเอกชน
ในพื้นที่ ซึ่งมีผลให้ปริมาณน้ํานมดิบของสหกรณ์ไม่แน่นอน
4. เจ้าหน้าที่รวบรวมน้ํานมดิบบางคนขาดประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งทําให้สหกรณ์เสียประโยชน์ เช่น
- เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกบางราย
- ไม่ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงของตราชั่ ง ที่ รั บ นมอย่ า งสม่ํ า เสมอ รวมถึ ง
เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ จึงอาจทําให้เสียประโยชน์ในด้านสมาชิกหรือด้านสหกรณ์
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- ไม่ตรวจสอบน้ําหนักของน้ํานมดิบที่ส่งให้กับผู้ซื้อทุกครั้งที่ไปส่ง (ผู้สอบบัญชี
พบว่าสหกรณ์มีน้ํานมดิบขาดบัญชีจํานวนมาก จึงตรวจสอบหาสาเหตุแล้วพบว่าตราชั่งของผู้ซื้อแสดง
น้ําหนักน้อยกว่าของสหกรณ์เป็นเวลานานโดยที่สหกรณ์ไม่ได้ตรวจสอบมาก่อน)
5. ผู้ บ ริ ห ารสหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และไม่ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น
- ไม่ เ ข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ วั ส ดุ ค งเหลื อ รวมถึ ง
สินทรัพย์ต่างๆ
- ไม่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี
- เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากสหกรณ์เกินสมควรโดยไม่ระบุรายละเอียดการจ่าย
6. สหกรณ์จัดทํารายงานการสูญเสียระหว่างการเก็บรักษาน้ํานมดิบไม่ต่อเนื่อง
จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และกําหนดเกณฑ์การสูญเสียของแต่ละสหกรณ์
การสูญเสียจึงเป็นต้นทุนขายทั้งหมด (โดยที่การสูญเสียบางกรณีควรมีผู้รับผิดชอบ)
(1) การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานของธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ
กิจกรรม
แนวทางการควบคุม
การซื้อน้ํานมดิบและการเก็บรักษา  มีก ารกํ า หนดแผนการรั บ ซื้อ น้ํา นมดิ บซึ่ งได้รั บ อนุมั ติจ ากที่
ประชุมใหญ่
 เจ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมน้ํ า นมดิ บ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญในการ
พิจารณาคุณภาพของน้ํานมดิบ และต้องมีข้อมูลสมาชิก หาก
พบว่าคุณภาพน้ํานมดิบของสมาชิกรายใดต่ําลง หรือมีปริมาณ
ลดลงกว่าปกติมากต้องหาสาเหตุ และแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
 มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ํ า นมดิ บ และสิ่ ง เจื อ ปนก่ อ น
กําหนดราคารับซื้อให้เหมาะสมกับคุณภาพ
 มีการจัดทําเอกสารการซื้อน้ํ านมดิ บให้ถู กต้ องและสรุ ปยอด
การรับซื้อประจําวัน เสนอให้ ผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนส่งให้ฝ่าย
บัญชีดําเนินการต่อไป
 มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า นมดิ บ ในถั ง เก็ บ เป็ น ระยะอย่ า ง
สม่ําเสมอ ทดสอบการสูญเสียจากการเก็บรักษาเพื่อนําเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตัดเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
 มี ก ารจั ด เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ยของสถานที่ เก็ บ รั ก ษา
น้ํานมดิบ
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กิจกรรม
การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์

การจําหน่ายน้ํานมดิบ

แนวทางการควบคุม
 มีการกําหนดผู้ รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
รวมทั้ ง ดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาอย่ า งชั ด เจน (เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด
เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ถั ง สํ า หรั บ เก็ บ รั ก ษาน้ํ า นมดิ บ รวมถึ ง
รถขนส่งน้ํานมดิบ เป็นต้น)
 มี ก ารทดสอบการใช้ ง านของสิ น ทรั พ ย์ แ ละรายงานผลการ
ทดสอบอย่างสม่ําเสมอ
 มี ก ารกํ า หนดแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ รองรั บ ในกรณี
สินทรัพย์ดังกล่าวชํารุดหรือเสียหาย
 มีการจัดทําประกันภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงสถานที่
เก็บรักษาให้เหมาะสม
 มีการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน มีการตรวจ
นับและตัดจ่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพออกจากทะเบียนคุมให้
ถูกต้อง
 มีการทําข้อตกลง ล่วงหน้า (MOU) อย่างเหมาะสม
 มีการจัดทําสัญญาขายน้ํานมดิบและจัดทําหลักประกันของ
ผู้ซื้อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
 มีแผนการส่งน้ํานมดิบและกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการใน
แต่ละเที่ยวให้ชัดเจน
 มีการกําหนดผู้มีอํานาจเบิกจ่ายน้ํานมดิบออกจากสถานที่เก็บรักษา
 กรณีมีการขายเชื่อเกินวงเงินที่กําหนด จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจ
 กรณี ข ายน้ํ า นมดิ บ ต่ํ า กว่ า ราคาทุ น จะต้ อ งมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินพิจารณาอนุมัติ
 มีการตรวจสอบน้ําหนักของน้ํานมดิบที่ต้นทางและปลายทาง
อย่างสม่ําเสมอ กรณีพบว่าแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญต้อง
ตรวจสอบหาสาเหตุ
 มีการลงลายมือชื่อผู้รับสินค้าในใบกํากับสินค้าให้ถูกต้อง
 มีการจัดทําเอกสารประกอบการจําหน่ายน้ํานมดิบ ทั้งเงินสด
และเงิ น เชื่ อ ให้ถู ก ต้ อ ง และสรุ ป ยอดการจํ าหน่ า ยประจํ า วั น
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีดําเนินการต่อไป
 มี ก ารตรวจสอบค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง เช่ น ค่ า
เชื้อเพลิง ค่าทางด่วนและอื่นๆ ก่อนส่งให้ฝ่ายการเงินดําเนินการ
ต่อไป
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(2) การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีของธุรกิจรวบรวมน้าํ นมดิบ
กิจกรรม
ประจําวัน

แนวทางการควบคุม

 มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นของเอกสารการซื้ อ
น้ํานมดิบและการขายน้ํานมดิบประจําวัน
 มีการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
 มีการจัดทําบัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าน้ํานมดิบ และรายการหักเงิน
ค่าน้ํานมดิบเพื่อชําระหนี้ค่าสินค้า เงินกู้และอื่นๆ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
 มีการจัดทําบัญชีย่อยลูกหนี้การค้าน้ํานมดิบ (บริษัทเอกชนต่างๆ)
และตรวจสอบการชําระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญา
 มีการจัดทําทะเบียนคุมน้ํานมดิบให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
 ประจําเดือน หรือประจํางวด
 มี ก ารสรุ ป ยอดคงเหลื อ ณ วั น สิ้ น เดื อ น ได้ แ ก่ น้ํ า นมดิ บ
(เช่น รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) คงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าน้ํานมดิบ เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
 มี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารสู ญ เสี ย ของน้ํ า นมดิ บ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางาน
 สอบทานความถู กต้ องของยอดคงเหลื ออย่ างสม่ํ าเสมอ โดย
การยืนยันยอดเพื่อทําการปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง
 ประจําปี
 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการให้ ทํ า การตรวจนั บ น้ํ า นมดิ บ คงเหลื อ
วัสดุคงเหลือ รวมถึงสินทรัพย์ต่างๆ ณ วันสิ้นปีบัญชี
 การตรวจนับของคงเหลือ
 เปรี ย บผลการตรวจนั บ ของคงเหลื อ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ น้ํ า นมดิ บ
คงเหลือ วัสดุคงเหลือ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ กับรายงาน
ยอดคงเหลือทางบัญชี กรณีพบข้อแตกต่างที่เป็นสาระสําคัญ
ต้องค้นหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี หรือหาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้
 การตีราคาของคงเหลือ
 คํานวณราคาน้ํานมดิบคงเหลือในราคาทุน หรือราคาตลาดที่
ต่ํากว่า หากพบว่ามีการเสื่อมสภาพต้องตัดออกจากบัญชี และ
ต้องนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
 วัสดุคงเหลือให้ตีในราคาทุน
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กิจกรรม
การตีราคาของคงเหลือ (ต่อ)

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าน้ํานมดิบ





การตัดจําหน่ายหนี้สูญ

แนวทางการควบคุม
 คํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน
ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ย การบั ญ ชี กรณี พ บว่ า
เสื่อมชํารุดให้ตัดออกจากทะเบียน
 วิเคราะห์อายุลูกหนี้ที่ค้างชําระ ตามระยะเวลาทุกราย
 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี ตามคําแนะนํานายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547
 กรณี ลู ก หนี้ ค้ า งนานที่ ส หกรณ์ ไ ด้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามลู ก หนี้
จนถึงที่สุดแล้ว และหากดําเนินคดีก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับ
หนี้ที่จะได้รับให้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตัดจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2546 โดยสหกรณ์
ต้อ งตั้ งค่ า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ เต็ ม จํ า นวนก่ อ น จึ งจะนํ า เสนอ
ขออนุมัติตัดจําหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชี โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่
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(3) การควบคุมด้านวิธปี ฏิบตั ิทางบัญชีของธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ
1. การรวบรวม (ชื้อ) น้ํานมดิบ
กิจกรรม
1 เมื่อรับน้ํานมดิบจาก
สมาชิก/สหกรณ์
เครือข่าย

เอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชี
1. ใบรับน้ํานมดิบ
2. รายละเอียดการคิดราคา

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

3 การจ่ายเงินเดือนและ 1. บัตรลงเวลาของพนักงาน
ค่าแรงในการรวบรวม ฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ
2. สรุปเวลาของพนักงาน
น้ํานมดิบ
ฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ
3. ใบสําคัญจ่ายค่าแรง
4. แบบนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. แบบนําส่งเงินประกันสังคม

1. สมุดซื้อน้ํานมดิบ
2. บัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าน้ํานมดิบ
3. การบันทึกบัญชี
เดบิต ซื้อน้าํ นมดิบ
xx
เครดิต เจ้าหนี้ค่าน้ํานมดิบ
xx
1. สมุดเงินสดจ่าย
2. บัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าน้ํานมดิบ
3. การบันทึกบัญชี
เดบิต เจ้าหนี้ค่าน้ํานมดิบ
xx
เครดิต เงินฝากธนาคาร/เงินสด xx
ลูกหนี้ค่าอาหารสัตว์
xx
ลูกหนี้ค่าสินค้าอุปโภคฯ xx
ลูกหนี้เงินกู้
xx
ดอกเบี้ยรับ
xx
ทุนเรือนหุ้น (ถ้ามี)
xx
1. สมุดเงินสดจ่าย
2. การบันทึกบัญชี
เดบิต เงินเดือนค่าจ้างแรงงาน xx
เงินสมทบประกันสังคม xx
ค่าอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)
xx
เครดิต เงินสด
xx
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
xx

4 ค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมน้ํานมดิบ เช่น
ไฟฟ้า ประปา น้ํามัน
ฯลฯ

1. สมุดเงินสดจ่าย
2. การบันทึกบัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม..(ระบุชื่อ) xx
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx

2 การจ่ายค่าน้ํานมดิบ

1. ใบสําคัญจ่ายค่าน้ํานมดิบ
2. ใบสําคัญการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
3. ใบสําคัญรับชําระหนี้ต่างๆ
4. ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์
เครือข่าย
5. ทะเบียนคุมเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้
ของธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ
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กิจกรรม
1 ขายเป็นเงินสด

2. การขายน้ํานมดิบ
เอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชี
1. สําเนาใบเสร็จรับเงินของ
สหกรณ์
2. ใบสรุปยอดขาย
ประจําวัน
3. ใบสําคัญรับค่าน้ํานมดิบ

2 ขายเป็นเงินเชื่อ

3 เมื่อได้รับชําระจาก
ลูกหนี้

4 การขายให้กับธุรกิจ
แปรรูปนมของสหกรณ์

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1. สมุดเงินสดรับ
2. สมุดขายน้ํานมดิบ
3. ทะเบียนคุมน้ํานมดิบ
4. การบันทึกบัญชี
เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ขายน้ํานมดิบ
xx
1. ใบกํากับสินค้า (น้ํานม
1. สมุดขายน้ํานมดิบ
ดิบ)
2. ทะเบียนคุมน้ํานมดิบ
2. ใบสรุปยอดขาย
3. บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า-น้ํานมดิบ
ประจําวัน
4. การบันทึกบัญชี
เดบิต ลูกหนี้การค้า-ค่าน้ํานมดิบ xx
เครดิต ขายน้ํานมดิบ
xx
1. สําเนาใบเสร็จรับเงินของ 1. สมุดเงินสดรับ
สหกรณ์
2. บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า-น้ํานมดิบ
2. ใบสําคัญรับค่าน้ํานมดิบ 3. การบันทึกบัญชี
3. เอกสารการรับเงินโอน
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร xx
บัญชี
เครดิต ลูกหนี้การค้า-ค่าน้ํานมดิบ xx
1. สมุดขายน้ํานมดิบ (ฝ่ายรวบรวม)
1. ใบส่งน้ํานมดิบให้
2. สมุดซื้อน้ํานมดิบ (ฝ่ายแปรรูป)
ฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
2. ใบสรุปขายประจําวัน
3. การบันทึกบัญชี
เดบิต ซื้อน้ํานมดิบ (ฝ่ายแปรรูป) xx
(ฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ)
3. ใบสรุปซื้อประจําวัน
เครดิต ขายน้ํานมดิบ (ฝ่ายรวบรวม) xx
(ฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์นม)
4. ใบสําคัญการโอน
ปรับปรุงบัญชี
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3. การปิดบัญชี ณ วันสิน้ ปีบัญชี
เอกสารประกอบ
กิจกรรม
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
การบันทึกบัญชี
การปิดบัญชีต้นทุนขาย
1. รายงานผลการตรวจนับ 1. สมุดรายวันทั่วไป
น้ํานมดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2. การบันทึกบัญชี
เดบิต น้ํานมดิบคงเหลือ (สิน้ ปี) xx
2. ยอดคงเหลือต่างๆ
ต้นทุนขาย
xx
2.1 ลูกหนี้คา่ น้ํานมดิบ
เครดิต น้าํ นมดิบคงเหลือ (ต้นปี) xx
2.2 เจ้าหนีค้ ่าน้ํานมดิบ
2.3 วัสดุคงเหลือ
ซือ้ น้ํานมดิบ
xx
2.4 สินทรัพย์/ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
xx
2.5 การประกันภัย
หนี้สงสัยจะสูญโรงงาน ฯลฯ
ลูกหนี้ค่าน้ํานมดิบ
xx
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม..
...........(ระบุชื่อ)
xx
หมายเหตุ
1. สหกรณ์โคนมขนาดเล็กบางแห่งมีการขายน้ํานมดิบเป็นเงินสดให้กับผู้ซื้อรายย่อยเพื่อไป
บริโภคหรือไปทําประโยชน์อื่น
2. การขายเป็นเงินเชื่อจะขายให้กับบริษัทคู่ค่า ซึ่งได้มีการทําข้อตกลงล่วงหน้า (MOU)
3. การขายให้กับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ จะคิดราคาขายเช่นเดียวกับขายให้
บริษัทเอกชนต่างๆ เนื่องจากสหกรณ์มีการแยกธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบและธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ออกจากกันอย่างชัดเจน
(4) แนวทางวิเคราะห์การสูญเสียของน้ํานมดิบ
เนื่องจากน้ํานมดิบเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สหกรณ์ต้องพยายามจําหน่ายหรือ
นําเข้าสู่การผลิตเพื่อไม่ให้มีน้ํานมดิบคงเหลือ อย่างไรก็ดี ณ วันสิ้นงวดหรือสิ้นปีบัญชีอาจมีน้ํานมดิบ
คงเหลือในถัง ซึ่งการเก็บในถังจะมีหน่วยวัดเป็นลิตร แต่การรับซื้อน้ํานมดิบมีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารแปลงค่ า จากลิ ต รเป็ น กิ โ ลกรั ม เช่ น สหกรณ์ มี น้ํ า นมดิ บ อยู่ ใ นถั ง 7,000 ลิ ต ร
มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
น้ํานมดิบเป็นกิโลกรัม = น้ํานมดิบคงเหลือ x ค่าความถ่วงจําเพาะของน้ํานมนั้น
= 7,000 x 1.030
= 7,210 กิโลกรัม
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เมื่อคํานวณหาน้ําหนักน้ํานมดิบได้แล้วจะต้องนําไปเปรียบเทียบกับน้ํานมดิบ
คงเหลือในทะเบียนคุมน้ํานมดิบ หากน้ํานมดิบที่วัดและคํานวณได้น้อยกว่าทะเบียนคุมน้ํานมดิ บ
แสดงว่ามีน้ํานมดิบขาดบัญชี อนึ่ง โดยปกติแล้วธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบมักจะไม่ค่อยมีน้ํานมดิบขาดบัญชี
เนื่องจากในขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการนําน้ําเข้าไปไล่น้ํานมดิบที่ค้างในท่อ จึงอาจมีน้ําไหลเข้าไปปน
กับน้ํานมดิบในถังซึ่งจะทําให้มีน้ํานมดิบเกินบัญชี อย่างไรก็ดี หากการวิเคราะห์แล้วพบว่า มีน้ํานมดิบ
เกิ น บั ญ ชี ม ากเกิ น ไปก็ ไ ม่ เ ป็ น ผลดี กั บ สหกรณ์ เนื่ อ งจากน้ํ า ที่ เ ข้ า ไปมากเกิ น ไปจะทํ า ให้ คุ ณ ภาพ
ของน้ํานมดิบลดลง สหกรณ์จะถูกตัดค่าคุณภาพน้ํานมดิบ
แนวทางในการควบคุมคุณการบริหารของธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ
ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการดําเนินการ
 ผู้จัดการ
 หัวหน้าฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ

 คณะกรรมการดําเนินการ
 ผู้จัดการ

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม

การเกษตร
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ
 ผู้ได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการดําเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดนโยบาย/แผนการซื้อ/
แผนการจําหน่าย

กําหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อ/
การกําหนดราคา

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

จัดทํา MOU กับผู้รับซื้อและ
จัดทําข้อตกลงการจัดส่ง/การ
ชําระเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 บันทึกรายงานการประชุม
 แผนการรับซื้อ
 แผนการจัดจําหน่าย

 ระเบียบของสหกรณ์
 ประกาศของสหกรณ์

 ระเบียบของสหกรณ์
 ประกาศของสหกรณ์

 สัญญาซื้อ/ขาย
 เอกสารการค้ําประกัน
 แผนการจัดส่ง
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2.2 การควบคุมด้านธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
1. การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม เป็ น ไปตามระเบี ย บ แผนงานหรื อ
เป้าหมายที่สหกรณ์ได้นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
2. การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
3. การบันทึกรายการเงินและบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเป็นไปอย่าง
ถู ก ต้ องครบถ้ ว น รวมถึ ง นโยบายการบั ญ ชี ที่ถื อ ปฏิบั ติ เป็น ไปตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนดและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมถึงมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
5. สินทรัพย์คงเหลือของสหกรณ์มีอยู่จริงเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ รวมถึงหนี้สิน
และภาระผูกพันเป็นของสหกรณ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. การตัดสินค้าขาดบัญชี หรือสูญเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และมีการตัดหนี้สูญ
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1. สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ในขณะที่ลงทุน
ในเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่าสูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น โดยเงินทุนบางส่วนได้รับ
การสนับสนุนจากทางราชการและบางส่วนสหกรณ์ต้องจัดหามาเองด้วยการกู้ยืมจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องเสียดอกเบี้ย สหกรณ์จึงมีความเสี่ยงในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย
2. ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 90 จําหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ซึ่งมีข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
(1) โครงการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์
นมทุกภาคการศึกษา สหกรณ์จึงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพื้นที่จําหน่าย จํานวนและราคาจําหน่าย
(2) การจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มให้ โ ครงการดั ง กล่ า ว แม้ ว่ า จะมี ข้ อ ตกลงให้ ผู้ ซื้ อ
ชํ า ระค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มที่ ผู้ ข ายส่ ง ให้ ค รบถ้ ว นในแต่ ล ะงวด (ประมาณ 1 เดื อ น) ผู้ ซื้ อ จะเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้เป็นงวดๆ ไป แต่ในทางปฏิบัติสหกรณ์จะได้รับชําระในช่วงเวลา 2–4 เดือน ในขณะที่สหกรณ์
ต้องชําระค่าน้ํานมดิบให้สมาชิกทุกเดือน สหกรณ์จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่อง
(3) ปริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มที่ ต้ อ งส่ ง ให้ โ ครงการดั ง กล่ า วมี เ ป็ น จํ า นวนมาก และ
โรงเรียนที่ต้องส่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สหกรณ์จึงจัดจ้างตัวแทนหลายรายเพื่อขนส่ง ในขณะเดียวกัน
ตัวแทนขนส่งนมไม่ได้เป็นตัวแทนของสหกรณ์เพียงแห่งเดียว ประกอบกับในทางปฏิบัติสหกรณ์ได้มอบ
อํานาจให้ตัวแทนขนส่งนมทําธุรกรรมต่างๆ แทนสหกรณ์ เช่น ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงซื้อ
จัดทําใบกํากับสินค้าของสหกรณ์รับเช็คค่านมจากโรงเรียน เป็นต้น สหกรณ์จึงมีความเสี่ยงหากตัวแทน
บางรายขาดประสิทธิภาพ
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(4) สหกรณ์กําหนดให้ผู้ซื้อคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล (อบต.) หรื อ โรงเรีย นเอกชน ชํ าระเงิ น โดยสั่ งจ่ า ยเป็ น เช็ ค ในนามของสหกรณ์
ในทางปฏิบัติผู้ซื้อมีการส่งเช็คให้สหกรณ์โดยตรง โอนเงินผ่านทางธนาคาร หรือฝากเช็คกับตัวแทน
โดยที่บางครั้งไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือตัวแทนยังไม่ได้นําเช็คให้กับสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์ไม่
ทราบที่ ม าของเงิ น โอน และไม่ ส ามารถนํ า ไปลดยอดลู ก หนี้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สหกรณ์ จึ ง มี เ งิ น รอ
ตรวจสอบสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี
3. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ทํางาน ซึ่งทําให้สหกรณ์เสียประโยชน์ เช่น
(1) กําหนดแผนงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส่งผลให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์
ไม่สอดคล้องกับแผนงาน
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแปรรูปและเจ้าหน้าที่บัญชีเปลี่ยนบ่อย เนื่องจากการลาออก
(3) สหกรณ์ กํ า หนดตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก ารตลาด ข้ อ เท็ จ จริ ง ทํ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ พี ย ง
พนักงานขายสินค้า
(1) การควบคุมภายในด้านการปฏิบตั ิงานของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
กิจกรรม
แนวทางการควบคุม
 การรับน้ํานมดิบเพื่อแปรรูป
 มีการกําหนดแผนการผลิตโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
 มีใบสั่งผลิตและรายการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป
 มีการตรวจสอบคุ ณภาพของน้ํานมดิ บและสิ่งเจือปนก่ อนส่ ง
เข้าแปรรูป และกําหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ
 มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารการซื้ อ น้ํ า นมดิ บ ให้ ถู ก ต้ อ ง เสนอให้ ผู้ มี
อํานาจอนุมัติก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีบันทึกรายการซื้อวัตถุดิบ
 การจัดซื้อวัสดุแปรรูป (บรรจุ
 มีการสํารวจวัสดุคงเหลืออย่างสม่ําเสมอและเปรียบเทียบกับ
ภัณฑ์ วัตถุดิบปรุงผสม)
แผนการผลิต เพื่อประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ให้เหมาะสม
 จัดทําแผนการสั่งซื้อวัสดุให้เหมาะสมและทันเวลา เสนอให้ผู้มี
อํานาจอนุมัติพิจารณาดําเนินการต่อไป
 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบจัดเก็บวัสดุคงเหลือให้เหมาะสมกับ
สภาพและจัดทําทะเบียนคุมวัสดุให้เป็นปัจจุบัน
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
 มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการผลิตให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน
 มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการฆ่าเชื้อ
ตามมาตรฐานการผลิต
 มีการตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนทําการผลิต
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กิจกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (ต่อ)



การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์



การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้
คลังสินค้า

แนวทางการควบคุม
 ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรในบริเวณการผลิต (ไม่มี
บาดแผล ไม่สวมเครื่องประดับ สวมหมวก สวมเครื่องแบบ
ตามที่กําหนด)
 ควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
มาตรฐานการผลิตและตามเวลาที่กําหนด โดยมีการบันทึกและ
รายงานผล
 มีแผนสํารองฉุกเฉินกรณีมีปญ
ั หาระหว่างการผลิต
 จัดทํารายงานการผลิตเสนอให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ ก่อนการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ให้คลังสินค้า
 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษาอย่างชัดเจน
 มีการทดสอบการใช้งานของสินทรัพย์และรายงานการทดสอบ
อย่างสม่ําเสมอ
 มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับกรณี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย
 มีการจัดทําประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ตั้ง
ให้เหมาะสม
 มีการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน มีการตรวจนับ
และตัดจ่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพออกจากทะเบียนคุมให้ถูกต้อง
 มีการจัดทํารายงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับคลังสินค้า
ซึ่งต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ส่งมอบและผู้รับมอบสินค้า
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมและจัดหีบห่อ
ให้เรียบร้อย ก่อนนําเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า
 มีการจัดทํารหัสและเครื่องหมาย เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่าย
ผลิตภัณฑ์นม
 มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ให้สะดวกต่อการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์นม
ด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
 มีการจัดทําทะเบียนคุมผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
 มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นม
 มีการจัดทําประกันภัยสินค้า รวมถึงสถานที่เก็บรักษาให้เหมาะสม
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กิจกรรม
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม

แนวทางการควบคุม
 มีการทําหนังสือมอบอํานาจจาก อสค.
 มีการทําสัญญาซื้อขายกับ อบต. หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับสิทธิ
 มีการจัดทําสัญญากับผู้รับจ้างขนส่ง/หนังสือมอบอํานาจ/
สัญญาค้ําประกัน
 จัดทําแผนการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์นม
 มีการกําหนดผู้มีอํานาจเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์นมออกจากสถานที่
เก็บรักษา
 มีการลงลายมือชื่อผู้รับสินค้าในใบกํากับสินค้าให้ถูกต้อง
 มีการจัดทําเอกสารประกอบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมและ
สรุปยอดการจําหน่ายประจําวัน เสนอผู้มีอาํ นาจอนุมัติก่อน
ส่งให้ฝ่ายบัญชีดําเนินการต่อไป

(2) การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
กิจกรรม
ประจําวัน

แนวทางการควบคุม

 มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการรับ(ซื้อ)
น้ํานมดิบจากฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ
 มีการตรวจสอบเอกสารการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตราของ
สหกรณ์
 มี ก ารตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นของเอกสารการ
เบิกจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากคลังสินค้า รวมถึงเอกสารของผู้รับจ้าง
ขนส่งนม
 มีการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
 มีการจัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายของผู้รับจ้างขนส่งนม
 มีการจัดทําบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้านมโรงเรียน
 มีการจัดทําบัญชีย่อยลูกค้าผลิตภัณฑ์นมตราของสหกรณ์
 ประจําเดือน หรือประจํางวด
 มี ก ารสรุ ป ยอดคงเหลื อ ณ วั น สิ้ น เดื อ น ได้ แ ก่ ลู ก หนี้ ค่ า นม
(เช่น รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) โรงเรียน ลูกหนี้ค่านมตราสหกรณ์ เจ้าหนี้ค่าขนส่ง ผลิตภัณฑ์นม
คงเหลือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
 มี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารสู ญ เสี ย ของการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางาน
 สอบทานความถู กต้ องของยอดคงเหลื ออย่ างสม่ํ าเสมอ โดย
การยืนยันยอด เพื่อทําการปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง
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กิจกรรม


ประจําปี



การตรวจนับของคงเหลือ



การตีราคาของคงเหลือ

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าผลิตภัณฑ์นม





การตัดจําหน่ายหนี้สูญ

แนวทางการควบคุม
 แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําการตรวจนับผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ รวมถึงสินทรัพย์ต่างๆ ณ วันสิ้นปีบัญชี
 เปรียบผลการตรวจนับของคงเหลือต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม
คงเหลือ วัสดุคงเหลือ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ กับรายงาน
ยอดคงเหลือทางบัญชี กรณีพบข้อแตกต่างที่เป็นสาระสําคัญ
ต้องค้นหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี หรือหาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้
คํ า นวณราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มคงเหลื อ ในราคาทุ น หรื อ ราคา
ตลาดที่ต่ํากว่า หากพบว่ามีการเสื่อมสภาพต้องตัดออกจากบัญชี
และต้องนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
 วัสดุคงเหลือให้ตีในราคาทุน
 คํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี กรณีพบว่าเสื่อม
ชํารุดให้ตัดออกจากทะเบียน


 วิเคราะห์อายุลูกหนี้ที่ค้างชําระ ตามระยะเวลาเป็นทุกราย
 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี ตามคําแนะนํานายทะเบียน

สหกรณ์ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547
 กรณี ลู ก หนี้ ค้ า งนานที่ ส หกรณ์ ไ ด้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามลู ก หนี้
จนถึงที่สุดแล้ว และหากดําเนินคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับ
หนี้ที่จะได้รับให้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตัดจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2546 โดยสหกรณ์
ต้ อ งตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม จํ า นวนก่ อ น จึ ง นํ า เสนอ
ขออนุมัติตัดจําหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชี โดยมติของที่ประชุมใหญ่
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(3) การควบคุมด้านวิธปี ฏิบตั ิทางบัญชีของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
1. การแปรรูป (ต้นทุนการผลิต)
เอกสารประกอบ
กิจกรรม
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
การบันทึกบัญชี
1.การรับ (ซื้อ) น้ํานมดิบ 1. ใบสําคัญการโอนปรับปรุง
1. การบันทึกบัญชี
บัญชี
เดบิต ซื้อน้าํ นมดิบ (แปรรูป)
xx
เครดิต ขายน้ํานมดิบ (ฝ่ายรวบรวม) xx
2.การซื้อบรรจุภัณฑ์และ 1. ใบสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์
1. สมุดรายวันทั่วไป
การชําระหนี้
2. ใบกํากับสินค้า
2. บัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าบรรจุภัณฑ์
3. การบันทึกบัญชี
3. ใบสําคัญโอนเงิน
4. ใบเสร็จรับเงิน
เดบิต ซื้อบรรจุภัณฑ์
xx
เครดิต เจ้าหนี้การค้าบรรจุภัณฑ์ xx
เดบิต เจ้าหนี้การค้าบรรจุภัณฑ์
xx
เครดิต เงินฝากธนาคาร
xx
1. สมุดเงินสดจ่าย
3.การจ่ายเงินเดือนและ 1. บัตรลงเวลาของพนักงาน
ค่าแรงในการแปรรูป
ฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
2. การบันทึกบัญชี
ผลิตภัณฑ์นม
2. สรุปเวลาของพนักงาน
เดบิต เงินเดือนค่าจ้างแรงงาน xx
ฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
เงินสมทบประกันสังคม xx
3. ใบสําคัญจ่ายค่าแรง
ค่าอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)
xx
4. แบบนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เครดิต เงินสด
xx
5. แบบนําส่งเงินประกันสังคม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
xx
1. ทะเบียนคุมผลิตภัณฑ์นม
4. เมื่อแปรรูปเรียบร้อย 1. รายงานการผลิต (จํานวน
แล้ว
หน่วยที่ผลิตได้/จํานวนวัตถุดิบ
- พลาสเจอร์ไรส์/ยู เอช ที
2. การบันทึกบัญชี
ที่ใช้ไป/จํานวนเงินที่สูญเสีย)
2. ใบนําส่งผลิตภัณฑ์นมเข้า
เดบิต ค่าเสียหายจากน้ํานมดิบคลังสินค้า
เสื่อมสภาพตัดบัญชี
xx
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เครดิต วัตถุดิบสูญสียจากวาระที่ให้ตัดค่าเสียหาย
การผลิตตัดบัญชี
xx
5.ค่าใช้จ่ายในการแปรรูป 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้
1. สมุดเงินสดจ่าย
ผลิตภัณฑ์นม
ของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2. การบันทึกบัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต..(ระบุชื่อ) xx
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx
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2. การปิดบัญชีต้นทุนการผลิต
เอกสารประกอบ
กิจกรรม
การบันทึกบัญชี
การปิดบัญชีต้นทุนการ 1. รายงานผลการตรวจนับ
ผลิต
น้ํานมดิบและวัตถุดิบต่างๆ
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี
2. ยอดคงเหลือต่างๆ
2.1 วัสดุคงเหลือ
2.2 สินทรัพย์/ค่าเสื่อม
2.3 การประกันภัย
โรงงาน ฯลฯ

วิธีปฏิบัติทางบัญชี
1. สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
2. การบันทึกบัญชี
เดบิต น้ํานมดิบคงเหลือ (สิ้นปี)
xx
บรรจุภัณฑ์คงเหลือ (สิ้นปี)
xx
น้ํานมดิบสูญเสียจากการผลิต (ถ้ามี)xx
วัตถุดิบอื่นคงเหลือ (สิน้ ปี)
xx
ต้นทุนการผลิต
xx
เครดิต น้ํานมดิบคงเหลือ (ต้นปี)
xx
บรรจุภัณฑ์คงเหลือ (ต้นปี)
xx
ซื้อน้ํานมดิบ
xx
ซื้อบรรจุภัณฑ์
xx
ค่าใช้จ่ายในการซือ้
xx
ค่าใช้จ่ายในการผลิต.........(ระบุ) xx

3. การขายผลิตภัณฑ์นม
กิจกรรม
1. ขายเป็นเงินสด

2. ขายเป็นเงินเชื่อและ
การรับชําระหนี้

เอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชี
1. สําเนาใบเสร็จรับเงินของ
สหกรณ์
2. ใบสรุปยอดขาย
ประจําวัน
1. ใบกํากับสินค้า
2. ใบสรุปยอดขาย
ประจําวัน
3. ใบเบิกสินค้า
4. ใบแจ้งการโอนเงิน/
สําเนาการโอนเงิน/เช็ค

วิธีปฏิบัติทางบัญชี
1. สมุดเงินสดรับ
2. สมุดขายผลิตภัณฑ์นม
3. ทะเบียนคุมผลิตภัณฑ์นม
4. การบันทึกบัญชี
เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ขายผลิตภัณฑ์นม
xx
1. สมุดขายผลิตภัณฑ์นม
2. ทะเบียนคุมผลิตภัณฑ์นม
3. บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า-ผลิตภัณฑ์นม
4. การบันทึกบัญชี
เดบิต ลูกหนี้การค้า-ค่าผลิตภัณฑ์นม xx
เครดิต ขายผลิตภัณฑ์นม
xx
เดบิต เงินฝากธนาคาร
xx
เครดิต ลูกหนี้การค้า-ค่าผลิตภัณฑ์นม xx
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กิจกรรม
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ผลิตภัณฑ์นม เช่น
ค่าขนส่ง ค่าน้าํ มัน
เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

เอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชี
1. ใบสําคัญจ่าย
2. ใบเสร็จรับเงิน

วิธีปฏิบัติทางบัญชี
1. สมุดเงินสดจ่าย
2. การบันทึกบัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการขาย..(ระบุชื่อ) xx
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร xx

4. การปิดบัญชีต้นทุนขาย
กิจกรรม
การปิดบัญชีต้นทุนขาย

เอกสารประกอบ
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
การบันทึกบัญชี
1. รายงานผลการตรวจนับ 1. สมุดรายวันทั่วไป
ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ ณ วัน 2. การบันทึกบัญชี
เดบิต ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ (สิ้นปี) xx
สิ้นปี (กรณีอายุสินค้า
สินค้าเสื่อมสภาพตัดบัญชี xx
คงเหลืออายุน้อยลงต้องตี
ต้นทุนขาย
xx
ราคาปรับลดมูลค่า หรือ
เครดิต ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ (ต้นปี) xx
หมดอายุต้องตัดเป็นสินค้า
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
เสื่อม)
ค่าผลิตภัณฑ์นม
xx
2. รายงานการประชุม
ค่าเสียหายจากสินค้า
คณะกรรมวาระที่ให้ตัด
เสื่อมสภาพตัดบัญชี
xx
ค่าเสียหาย
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
3. ยอดคงเหลือต่างๆ
3.1 ลูกหนี้คา่ ผลิตภัณฑ์นม
ลดลง
xx
3.2 เจ้าหนีค้ ่าวัตถุดิบอื่น
3.3 วัสดุคงเหลือ
3.4 สินทรัพย์/ค่าเสื่อมราคา
3.5 การประกันภัยอาคาร
ฯลฯ

หมายเหตุ
1. สหกรณ์บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า/วัตถุดิบ ณ วันสิ้นปี ด้วยวิธี Periodic
2. สหกรณ์ ตี ร าคาสิ น ค้ า คงเหลื อ ตามราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แล้ ว แต่ ร าคาใด
จะต่ํากว่า โดยคํานวณราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
3. สหกรณ์ตีราคาสินค้าที่ผลิตเองตามราคาทุน ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต
4. ตัวอย่างข้างต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้น ทั้งนี้ การปฏิบัติจริงสหกรณ์ต้องจัดทํา
ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของสหกรณ์
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(4) แนวทางวิเคราะห์การสูญเสียของผลิตภัณฑ์นม
1. จากแผ่นฟิล์มที่เป็นบรรจุภัณฑ์
1.1 แผ่นฟิล์มชนิดซองที่ใช้บรรจุนมพาสเจอร์ไรส์
โดยปกติแผ่นฟิล์มชนิดนี้ จํานวน 1 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยที่ใช้ใส่ผลิตภัณฑ์นมได้
ประมาณ 330-350 ซอง ตัวอย่างเช่น สหกรณ์สั่งผลิตนมรสจืด 200 cc ในงวดนี้มีการใช้ฟิล์มไป
40.92 กิโลกรัม สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์นมได้ 14,020 ซอง และพบว่ามีฟิล์มสูญเสีย 0.4 กิโลกรัม
มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
ฟิล์มที่ใช้ในการบรรจุนม 40.52 ก.ก. บรรจุนมได้ 14,020
ซอง
ฟิล์มที่ใช้ในการบรรจุนม 1 ก.ก. บรรจุนมได้ 14,020 = 346 ซอง
40.52
จํานวนฟิล์มที่บรรจุได้ 346 ซอง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 330-350 ซอง ถือว่า
ยอมรับได้ อย่างไรก็ดี หากสหกรณ์พบว่าสามารถบรรจุได้น้อยกว่าที่ควร จะต้องหาสาเหตุเพื่อนํามา
ปรับปรุงการทํางาน
1.2 จากแผ่นฟิล์มชนิดกล่องที่ใช้บรรจุนมยู เอช ที
โดยปกติแผ่นฟิล์มชนิดนี้จะต้องขึ้นรูปเป็นกล่อง การเสียหายสามารถนับจํานวนได้
มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
แผ่นฟิล์มยกมา
2,000 กล่อง
บวก เบิกเพิ่ม
17,000 กล่อง
1,300 กล่อง
หัก แผ่นฟิล์มคงเหลือ
แผ่นฟิล์มที่ใช้ไปในการผลิต
17,700 กล่อง
89 กล่อง
หัก แผ่นฟิล์มเสียหายระหว่างการผลิต
แผ่นฟิล์มที่บรรจุผลิตภัณฑ์นมได้
17,611 กล่อง
เมื่อคํานวณจํานวนที่ควรบรรจุได้แล้วสหกรณ์ควรนําไปเปรียบเทียบกับจํานวน
ที่ผลิตได้จริง หากแตกต่างกันมากจะต้องหาสาเหตุ เช่น การเสียแผ่นฟิล์มเมื่อเริ่มเดินเครื่อง การต่อ
แผ่นฟิล์มเมื่อหมดม้วน การนําผลิตภัณฑ์มาทดสอบรอยรั่วซึม/คุณภาพ เป็นต้น
2. จากวัตถุดิบที่นําเข้า
โดยใช้ ค่ า ความถ่ ว งจํ า เพาะแปลงค่ า น้ํ า นมดิ บ จากน้ํ า หนั ก (กิ โ ลกรั ม ) เป็ น
ค่าปริมาตร (ลิตร) แล้วนํามาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ โดย
น้ํานมดิบ/นมรสจืด ค่าความถ่วงจําเพาะ
1.028 - 1.032
นมรสหวาน
ค่าความถ่วงจําเพาะ
1.044 - 1.046
นมรสช็อกโกแลต ค่าความถ่วงจําเพาะ
1.050 - 1.056
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ตัวอย่า ง สหกรณ์สั่งผลิตนมยู เอช ที รสหวานและรสช็อกโกแลต โดยมีวัตถุดิบ
นําเข้าผลิต ดังนี้
นมรสหวาน (ก.ก.) นมรสช็อกโกแลต (ก.ก.)
น้ํานมดิบ
10,000
4,000
น้ําตาล
450
233
R.S
10
K 100
1
โกโก้
30.40
ผสมเป็นน้ํานมที่ผสมแล้ว 10,460
4,264.40
วัดค่าความถ่วงจําเพาะได้ 1.046
1.054

สูตร

การหาปริมาตรน้ํานมที่ผสม (กิโลกรัม) = น้ําหนักนมที่ผลิต (ลิตร)
ความถ่วงจําเพาะ

นมรสหวาน
นมรสช็อกโกแลต
การแปลงค่าจากกิโลกรัมเป็นลิตร 10,460 = 10,000 ลิตร 4,264.40 = 4,045.92 ลิตร
1.046
1.054
นําไปบรรจุกล่องขนาด 200 cc ได้ 47,000 กล่อง
18,500 กล่อง

สูตร การหาปริมาตรน้ํานมที่ผสม (กิโลกรัม) = จํานวนหน่วยที่ผลิตได้ x ปริมาตรบรรจุต่อหน่วย
นมรสหวาน
ปริมาตรน้ํานมที่ผลิตได้

นมรสช็อกโกแลต

47,000 x 200 = 9,400 ลิตร 18,500 x 200 = 3,700 ลิตร
1,000
1,000
การวิเคราะห์การสูญเสียของนมรสหวาน
1. น้ํานมดิบที่สูญเสียไม่สามารถบรรจุกล่อง = 10,000 – 9,400 = 600 กิโลกรัม
2. น้ํานมที่ผสมแล้ว 10,000 ลิตร เป็นน้ําตาล 450
กิโลกรัม
น้ํานมที่ผสมสูญเสีย 600 ลิตร เป็นน้ําตาล = 600 x 450 กิโลกรัม
10,000
น้ํานมสูญเสีย
= 27
กิโลกรัม
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การวิเคราะห์การสูญเสียของนมรสช็อกโกแลต
น้ํานมดิบสูญเสียไม่สามารถบรรจุกล่อง
= 4,045.92 – 3,700 = 345.92 ลิตร
1. น้ํานมดิบสูญเสีย = 345.92 x 4,000 = 341.99 กิโลกรัม
4,045.92
2. น้ําตาลสูญเสีย
= 345.92 x 233 = 19.92 กิโลกรัม
4,045.92
3. ผงโกโก้สูญเสีย
= 345.92 x 30.4 = 2.60 กิโลกรัม
4,045.92
ตาราง 4-1 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบการสูญเสียของผลิตภัณฑ์นม
น้ํานมที่ผสมได้ นมบรรจุกล่อง นมสูญเสีย วัตถุดิบสูญเสีย (ก.ก.)
(ลิตร)
(ลิตร)
(ลิตร) น้ํานมดิบ น้ําตาล โกโก้
นมรสหวาน
10,000.00
9,400.00 600.00 600.00 27.00 นมรสช็อกโกแลต
4,045.92
3,700.00 345.92 341.99 19.92 2.60
14,045.92 13,100.00 945.92 941.99 46.92 2.60
รายการ

จากตารางวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บน้ํา นมที่ผ สมแล้วกั บน้ํ านมที่บ รรจุ กล่ อง พบว่ า
มีน้ํานมที่ไม่ได้บรรจุกล่อง (สูญเสีย) จํานวน 945.92 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 6.73 ของนมที่ผสมได้
สหกรณ์จะต้องนําผลการวิเคราะห์มาหาสาเหตุ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
1. การสูญเสียเป็นไปตามกระบวนการผลิตหรือไม่ หากถือเป็นการสูญเสียตามปกติ
ผู้บริหารยอมรับการสูญเสียได้จํานวนเท่าใด
2. การสูญเสียสามารถบอกถึงลักษณะการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
ทั้งนี้ โดยทั่วไปการสูญเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไม่ควรเกินร้อยละ 3 ของ
วัตถุดิบที่นําเข้า หากเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดผู้บริหารสหกรณ์จะต้องพิจาณาหาสาเหตุ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มให้ ล ดลงต่ํ า กว่ า เกณฑ์ มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว จะมี ผ ลต่ อ ต้ น ทุ น การผลิ ต
ที่ไม่สามารถดําเนินการให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ได้
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แนวทางในการควบคุมการบริหารของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการดําเนินการ
 ผู้จัดการ
 หัวหน้าฝ่ายรวบรวมน้ํานมดิบ
 หัวหน้าฝ่ายโรงงานแปรรูป

 ผู้ได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการดําเนินการ

 ผู้ได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการดําเนินการ

 ผู้ได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการดําเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 มติคณะกรรมการโคนมและ

ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
นโยบาย/กําหนดแผนการผลิต/
แผนการจําหน่าย

ทําข้อตกลงซื้อขายในการจัดหา
อาหารเสริม (นม)

ทําสัญญาซื้อขายกับองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ผลิตภัณฑ์นม
 บันทึกรายงานการประชุม
 แผนการจัดซื้อ
 แผนการผลิต

 หนังสือมอบอํานาจจาก อสค.

 สัญญาซื้อขาย (กรณีพิเศษ)

 หนังสือมอบอํานาจ

ทําสัญญากับผูร้ ับจ้างขนส่ง

 สัญญาจ้างขนส่ง
 แผนการรับนม

กล่าวโดยสรุประบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นนั้น จะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
เพียงใดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสหกรณ์ที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละเพื่อส่วนรวม ประกอบกับฝ่ายปฏิบัติต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันต่อนโยบายรัฐ
ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีและมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่สหกรณ์กําหนดอย่างเคร่งครัด
สหกรณ์โคนมก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

คู่มือระบบบัญชีธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์
กรณีศึกษา : สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
โดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี
ปัจจุบันเกษตรกรไทยได้มีการเลี้ยงโคนมมากขึ้นโดยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ปัจจัยที่จะทําให้น้ํานม
มีคุณภาพดี นอกจากขึ้นอยู่กับสุขลักษณะของการจัดการฟาร์มที่ดีแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอาหารที่เกษตรกร
นํามาใช้เลี้ยงโคด้วย ซึ่งอาหารโคถือเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงโคนม หากต้องซื้อจากแหล่งอื่นเกษตรกร
จะต้องรับภาระต้นทุนเกี่ยวกับค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น สหกรณ์โคนมหลายแห่งจึงมีการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อจําหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เพื่อให้ผู้เลี้ยงโคนมสามารถซื้ออาหารโคที่มีคุณภาพ ราคาถูก
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้
คู่มือระบบบัญชีธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์
จํากัด เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ สหกรณ์ผลิตอาหารโคสําเร็จรูป (อาหารข้น) ชนิดผงและชนิดเม็ด ซึ่งแต่ละชนิดมี
หลายสูตรได้แก่ อาหารลูกวัว อาหารโครุ่น อาหารโคก่อนคลอด อาหารโครีดนม เป็นต้น แต่ละสูตรจะมี
ส่วนผสมของวัตถุดิบไม่เหมือนกัน ในบางช่วงเวลาอาจมีวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดขาดแคลน
ไม่สามารถจัดหามาทําการผลิตได้ สหกรณ์อาจต้องปรับสูตรการผลิตให้ได้อาหารสําเร็จรูปตามที่สมาชิก
ต้องการ อย่างไรก็ดี สหกรณ์มีที่ปรึกษาด้านการผลิตอาหารสัตว์ ทําให้อาหารโคของสหกรณ์ได้รับการ
รับรองคุณภาพจากกรมปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูปได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
มีขั้นตอนการแปรรูปอาหารสัตว์ ดังนี้
(1) การจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และการจั ด เก็ บ รั ก ษา เนื่ อ งจากราคาวั ต ถุ ดิ บ มี ก ารขึ้ น ลงทุ ก วั น
การจัดซื้อต้องสืบราคา เพื่อเปรียบเทียบทุกวัน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบตามความ
ต้องการของฝ่ายโรงงาน ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวโพด รําข้าว โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในพื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ส่วนกากปาล์ม กากถั่วเหลือง กากเบียร์ และอื่นๆ จําเป็นต้องซื้อ
จากนอกพื้นที่ สหกรณ์มีการกําหนดขบวนการรับวัตถุดิบที่ชัดเจน ตั้งแต่การชั่งน้ําหนักวัตถุดิบ รวมทั้ง
ราคาตามที่ตกลงไว้ เมื่อรับวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้นทางกายภาพด้วยตาเปล่า ซึ่งได้แก่ สี ขนาด ความชื้น สิ่งเจือปน กลิ่น เมื่อเห็นว่าเป็นไป
ตามข้อตกลงก็จะให้ฝ่ายโรงงานรับวัตถุดิบ และฝ่ายควบคุมคุณภาพก็จะเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์อัตรา
การสูญเสีย และเมื่อเสร็จจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแล้ว วัตถุดิบจะถูกส่งไปจัดเก็บตามความ
เหมาะสมและสภาพของวัตถุดิบ โดยจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ให้สามารถเบิกใช้ในลักษณะเข้าก่อนออกก่อน
สําหรั บวัตถุ ดิบที่ ไม่ได้ บรรจุ กระสอบจะนํามาเทกองตามช่อง ซึ่งได้แ บ่งพื้นที่ไว้เป็นช่ องตามชนิดของ
วัตถุดิบ

2
เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตรมีความชื้นสูง ระหว่างการเก็บรักษา
จึงมีการสูญเสียเนื่องจากน้ําหนักขาดหาย สหกรณ์จึงต้องมีการทดสอบการสูญเสียจากน้ําหนักขาดหาย
เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัดวัตถุดิบออกจากบัญชี
(2) การผลิ ต อาหารสํ า เร็ จ รู ป ก่ อ นการผลิ ต ทุ ก ครั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยผลิ ต จะต้ อ งตรวจเช็ ค
ความพร้อมของเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงชั่งวัตถุดิบตามสัดส่วนที่กําหนดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วัตถุดิบจะถูกลําเลียงเข้าเครื่องบดและนํามาผสมในถังผสม ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้จะมีการสูญเสียเนื่องจากการ
แปรสภาพ เมื่อผสมเสร็จแล้วฝ่ายควบคุมคุณภาพของสหกรณ์จะตักอาหารสําเร็จรูปส่วนหนึ่ง เพื่อนําไป
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นและส่วนหนึ่งจะส่งให้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบอีกทางหนึ่ง เมื่อผสมอาหารเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะทําการบรรจุอาหารสําเร็จรูป โดยการชั่งน้ําหนักและบรรจุลงในถุง ขนาด
50 กิโลกรัมต่อถุงหรือขนาด 30 กิโลกรัมต่อถุง ทั้งนี้ สีของถุงจะแตกต่างกันตามสูตรที่ผลิต เมื่อบรรจุลงในถุง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาหารสําเร็จรูปจะถูกลําเลียงไปเก็บที่อาคาร เก็บสินค้าสําเร็จรูปโดยแยกตามสีถุง
ทั้งนี้ การจัดเก็บจะต้องให้มีความสะดวกต่อการเบิกมาจําหน่ายในลักษณะเข้าก่อนออกก่อน จากนั้นฝ่ายผลิต
จะจัดทํารายงานการผลิตจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อจัดทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิต
รวมถึงจัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบ ทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุมสินค้าสําเร็จรูป
(3) การจัดจําหน่ายอาหารสําเร็จรูป สหกรณ์จะให้บริการขนส่งสู่ฟาร์มสมาชิกโดยไม่คิด
ค่าบริการเพิ่ม หรือลูกค้ามารับอาหารสําเร็จรูปเอง ทั้งนี้ การจําหน่ายให้สมาชิกจะเป็นการให้เครดิต
ระยะเวลาชําระหนี้ 45 วัน เจ้าหน้าที่บัญชีจะสรุปรายการขายให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี
(ที่สํานักงานใหญ่) เพื่อนําไปหักจากรายได้ค่าน้ํานมดิบของสมาชิก ส่วนการขายให้ผู้ไม่ใช่สมาชิกจะขายเป็น
เงินสด ก่อนสิ้นวันเจ้าหน้าที่บัญชีต้องสรุปรายการขายประจําวัน พร้อมกับนําเงินส่งที่สํานักงานใหญ่
เนื่ อ งจากอาหารสั ต ว์ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ เ สื่ อ มเสี ย ง่ า ย จึ ง มี ก ารสู ญ เสี ย จากสิ น ค้ า สํ า เร็ จ รู ป เสื่ อ มสภาพ
ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องจัดทํารายงาน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ตัดออกจากบัญชี
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แผนผังกระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์

สั่งซื้อวัตถุดิบ
การรับวัตถุดิบ
การเก็บรักษาวัตถุดิบ
ชั่งวัตถุดิบ

สูญเสียจากน้ําหนักขาดหาย

บด/แปรสภาพเป็นผง
ชั่งวัตถุดิบแปรสภาพ
ผสมอาหารตามสูตร
บรรจุถุง

สูญเสียจากการแปรสภาพ

เก็บเข้าคลังสินค้า
นําออกจําหน่าย

สูญเสียจากสินค้าเสื่อม
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สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด ใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ์การเกษตร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อบันทึกรายการบัญชี ทั้งนี้ การบันทึกรายการบัญชีจะเป็นไปตามหลักบัญชีคู่
คือ ผลรวมของยอดบัญชีด้านเดบิตจะต้องเท่ากับผลรวมของยอดบัญชีด้านเครดิต ระบบบัญชีธุรกิจแปรรูป
อาหารสัตว์ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1. การจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายการเงินทุกรายการที่เกิดขึ้นต้องมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี โดยต้องจําแนกรายการเงินเป็นการรับเงินและการจ่ายเงิน จากนั้นนํามาแยก
ประเภทต่างๆ เช่น รับเงินค่าขายอาหารสัตว์ รับเงินค่าขายผลิตภัณฑ์นม จ่ายเงินค่าวัตถุดิบ จ่ายเงินค่า
น้ํานมดิบ จ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น
2. การบันทึกรายการในสมุดบัญชี โดยนําข้อมูลรายการเงินที่บันทึกในเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีไปบันทึกในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ได้แก่ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดซื้อ สมุดขายและ
สมุดรายวันทั่วไป โดยเรียงตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนําไปบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
ได้แก่ บัญชีย่อย และทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ในวัน
สิ้ น เดื อ นหรื อ สิ้ น ปี ต้ อ งเปรี ย บเที ย บยอดคงเหลื อ ในบั ญ ชี ย่ อ ยและทะเบี ย นต่ า งๆ กั บ ยอดคงเหลื อ ใน
บัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี หากการจัดทําถูกต้องยอดคงเหลือจะต้องเท่ากัน
3. การจัดทําผังบัญชีและงบทดลอง เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี
และจัดเก็บในรูปแบบงบทดลอง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในเบื้องต้นของการบันทึกรายการบัญชี และนําไป
จัดทํางบการเงิน
4. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดและเงินเชื่อ
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินสดและเงินเชื่อ วิธีการคํานวณอัตราสูญหายของวัตถุดิบ
5. การปิดบัญชีและการปรับปรุงบัญชี ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ การปิดบัญชีประจําวัน การปิด
บัญชีประจําเดือน และการปิดบัญชีประจําปี
6. การจั ด ทํ า งบการเงิ น เพื่ อแสดงผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของสหกรณ์
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบต้นทุนขาย/บริการ งบต้นทุนการผลิตและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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แผนผังระบบบัญชีแปรรูปอาหารสัตว์
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1. การจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เอกสารภายใน
และเอกสารภายนอก เอกสารภายในที่สหกรณ์จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีในธุรกิจแปรรูป
อาหารสัตว์ มีดังนี้ ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง รายงานการรับวัตถุดิบ/เบิกใช้วัตถุดิบประจําวัน ใบเบิก
ถุงบรรจุอาหาร รายงานการผลิตอาหารสัตว์/ใบส่งสินค้า ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ/ใบกํากับ
สินค้า ใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่าย และรายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
2. การบันทึกรายการในสมุดบัญชี แยกได้ดังนี้
2.1 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุด
รายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดรายวันทั่วไป ทั้งนี้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทจะมีการกําหนด
เลขที่ใบสําคัญ โดยจําแนกตามประเภทการบันทึกรายการ ได้แก่ การบันทึกรายการสมุดเงินสดรับ การ
บันทึกรายการสมุดเงินสดจ่าย การบันทึกรายการสมุดรายวันซื้อ การบันทึกรายการสมุดรายวันขาย การ
บันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการจากงบทดลอง นอกจากนั้น ระบบโปรแกรมยังกําหนด
รหัสธุรกิจและรหัสบัญชีมาตรฐานของแต่ละธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์สามารถเลือกเพื่อบันทึกรายการบัญชีได้ ทั้งนี้
ระบบโปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกธุรกิจที่สหกรณ์ดําเนินการและจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไป
ให้อัตโนมั ติ นอกจากนั้ น สหกรณ์ ยังสามารถกําหนดให้ โ ปรแกรมจั ด ทํ ารายงานทางการเงิ นเบื้ องต้ น
ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบต้นทุนขาย และงบต้นทุนการผลิตให้ได้โดยอัตโนมัติ
2.2 สมุ ด บั น ทึ ก รายการขั้ น ปลาย เนื่ อ งจากโปรแกรมระบบบั ญ ชี แ ยกประเภทไม่
ครอบคลุมถึงการจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนคุมต่างๆ ดังนั้น เจ้าหน้าที่บัญชีจึงต้องข้อมูลจากเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีมาบันทึก ในสมุดบันทึกรายการขั้นปลายสําหรับธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ ทั้งนี้
สหกรณ์ได้นําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์เพื่อช่วยบันทึกรายการ ดังนี้
- บัญชีย่อยลูกหนี้การค้าค่าอาหารสัตว์ บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบ/บัญชีย่อย
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/บัญชีย่อยเจ้าหนี้อื่นๆ
- ทะเบียน ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ การจ่ายและจํานวนคงเหลือของ
วัตถุดิบ วัสดุใช้สิ้นเปลืองและสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
3. การจัดทําผังบัญชีและงบทดลอง
- ผัง บั ญ ชี โปรแกรมระบบบัญ ชีแยกประเภทของกรมตรวจบั ญ ชีสหกรณ์จะกําหนด
ผังบัญชีมาตรฐานโดยจัดประเภทรายการตามงบแสดงฐานะการเงินเรียงตามลําดับรายการตั้งแต่สินทรัพย์
หนี้สิน ทุนและตามลักษณะของธุรกิจ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดทํางบการเงินและรายงานต่างๆ
- งบทดลอง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ ซึ่งจํานวนเงินรวมของบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจํานวนเงินรวมของ
บัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต โดยจัดเก็บตัวเลขจากยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทต่างๆ ทุกบัญชี
ณ วันใดวันหนึ่ง
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4. วิ ธีป ฏิบั ติท างบัญ ชีเ กี่ยวกับ ธุร กิจแปรรู ป อาหารสั ตว์ มี วิธีปฏิ บัติทางบั ญ ชี แต่ ล ะ
ขั้นตอนดังนี้
4.1 การซื้อวัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินสด
โดยปกติการซื้อวัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเพื่อการผลิตอาหารสัตว์จะซื้อในจํานวนมาก
และซื้อเป็ นเงิ นเชื่อ อย่างไรก็ดี กรณีมีค วามจําเป็นเร่งด่วนสหกรณ์ก็อาจจะสั่ งซื้อเป็นเงินสด การซื้อ
วัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินสดมีขั้นตอน ดังนี้ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิตจัดทําใบซื้อวัตถุดิบ/
วัสดุพร้อมสําเนา บันทึกรายการสั่งซื้อแล้วส่งให้ผู้จัดการ/ผู้มีอํานาจลงชื่ออนุมัติ เมื่อผู้ขายส่งวัตถุดิบมา
พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ ต้องตรวจสอบวัตถุดิบว่าถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
จึงลงชื่อรับสินค้า แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายค่าวัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองให้ผู้ขาย แล้วทุกสิ้นวัน
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินจะรวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีจัดทําใบสําคัญจ่ายแนบไว้ข้างหน้า
พร้อมทั้งจัดทํารายงานภาษีซื้อ แล้วบันทึกรายการในสมุดเงินสด สมุดรายวันซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ รวบรวม
เอกสารทั้งหมดไว้ในแฟ้มเอกสารเรียงตามลําดับวันที่
4.2 การซื้อวัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อและการจ่ายชําระหนี้
(1) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อ มีขั้นตอนดังนี้ หัวหน้าฝ่าย
ควบคุมการผลิตจัดทําใบสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ บันทึกรายการที่สั่งซื้อ และส่งให้ผู้จัดการ/ผู้มีอํานาจลงชื่ออนุมัติ
เมื่อผู้ขายส่งวัตถุดิบหรือวัสดุ เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบต้องตรวจรับและสอบทานรายการตามใบกํากับสินค้า/
ใบกํากับภาษีของผู้ขายกับสําเนาใบสั่งซื้อว่าถูกต้องจึงลงชื่อรับสินค้า ทุกสิ้นวันรวบรวมเอกสารใบกํากับ
สินค้า/ใบกํากับภาษีของผู้ขาย ให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทํารายงานภาษีซื้อ แล้วนําไปบันทึกรายการในสมุด
รายวันซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ บันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบและบัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าวัสดุ สําหรับใบกํากับ
สินค้า/ใบกํากับภาษีของผู้ขายรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารชั่วคราวเรียงตามลําดับวันที่
(2) การจ่ายชําระหนี้ค่าวัตถุดิบและวัสดุ มีขั้นตอนดังนี้
เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ เจ้าหนี้จะนําเอกสารมาขอรับเงินค่าวัตถุดิบหรือ
วัสดุ โดยต้องนําสําเนาใบกํากับสินค้า/ใบกํากับภาษีของผู้ขาย และใบเสร็จรับเงินของผู้ขายมาแสดงด้วย
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่เจ้าหนี้นํามาขอรับชําระหนี้กับใบกํากับสิ้นค้า/ใบกํากับ
ภาษีของผู้ขายที่รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารชั่วคราวและบัญชีย่อยเจ้าหนี้วัตถุดิบ หรือบัญชีย่อยเจ้าหนี้วัสดุ
และส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าวัตถุดิบ หรือวัสดุและให้ลงชื่อรับเงินพร้อมกับประทับตรา
“จ่ายแล้ว” ในใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย เมื่อสิ้นวัน เจ้าหน้าที่บัญชีรวบรวมใบเสร็จรับเงินของผู้ขายและ
สําเนาใบกํากับสินค้า/ใบกํากับภาษีจัดทําใบสําคัญจ่ายแนบไว้ข้างหน้า แล้วนําไปบันทึกรายการในสมุดเงิน
สดจ่าย และบัญชีย่อยเจ้าหนี้วัตถุดิบ หรือบัญชีย่อยเจ้าหนี้วัสดุ รวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ในแฟ้มเอกสาร
เรียงตามลําดับวันที่ บันทึกบัญชี ดังนี้
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4.3 การแปรรูปอาหารสัตว์
เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการสํารวจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชนิดใดคงเหลือ
น้ อ ยลง จะต้ องทํา ใบเสนอผลิ ตให้ ผู้ ช่วยผู้ จัด การฝ่ายโรงงานพิจ ารณาจัดทํา ใบสั่ ง ผลิตเสนอผู้ จั ด การ
พิจารณาอนุมัติ
การแปรรูปอาหารสัตว์ มีขั้นตอนดังนี้ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานจัดทําใบสั่ง
ผลิตเสนอผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิตจัดทําใบเบิก
วัตถุดิบและวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตประจําวัน สิ้นวันเจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบจะรวบรวมใบเบิกวัตถุดิบและ
วัสดุมาบันทึกทะเบียนคุมและเปรียบเทียบรายละเอียดกับใบนําส่งผลิตภัณฑ์ ส่วนเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
สําเร็จรูปจะบันทึกทะเบียนคุมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามใบส่งผลิตภัณฑ์
4.4 การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินสด
สหกรณ์จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินสดให้กับเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิก เมื่อ
สหกรณ์จําหน่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นเงินสด มีขั้นตอนดังนี้ เจ้าหน้าที่ขายและบริการจัดทําใบเสร็จรับเงิน
พร้อมสําเนา บันทึกรายการขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด คํานวณจํานวนเงินภาษีขาย(ถ้ามี) พร้อมจัดเตรียม
เบิกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งให้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชําระเงินกับหัวหน้าฝ่ายขายและบริการเรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลิตภัณฑ์
พร้อมใบเสร็จรับเงิน พอสิ้นวันจะรวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีฉบับที่ 2 จัดทําใบสรุปแนบไว้
ข้างหน้า แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินหลังจากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกรายการในสมุด
เงินสดรับ
4.5 การจําหน่วยผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชื่อและการรับชําระหนี้
สหกรณ์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชื่อให้กับสมาชิกโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ซึ่งมีรอบระยะเวลาการส่งหักจากเงินค่าน้ํานมดิบ
ของสมาชิกเดือนละ 2 ครั้ง
(1) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชื่อ มีขั้นตอนดังนี้ เจ้าหน้าที่ขายและ
บริการจัดทําใบส่งของพร้อมสําเนา บันทึกรายการขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด คํานวณจํานวนเงิน ทุกสิ้นวัน
เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงานจะรวบรวมใบส่งของ นําไปบันทึกรายการในทะเบียนคุมสินค้าและบัญชีย่อยลูกหนี้
พร้อมนําใบสรุปสําเนาการขายสินค้าประจําวันและสําเนาใบส่งของ มอบให้เจ้าหน้าที่บัญชี
(2) การรับชําระหนี้ค่าผลิตภัณฑ์ โดยหักจากเงินค่าน้ํานมดิบ มีขั้นตอนดังนี้
ก่อนวันที่กําหนดส่งหักเงินจากลูกหนี้ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงานจะต้องสรุปรายการหักเงินของลูกหนี้แต่ละ
ราย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของสํานักงานใหญ่จัดทํารายการส่งหักเงินจากค่าน้ํานมดิบของสมาชิก
เจ้าหน้าที่การเงินของสํานักงานใหญ่จัดทําใบเสร็จรับเงินพร้อมสําเนาโดยรวมกับการรับเงินค่าสินค้าอื่น
ด้วย(ถ้ามี) ถึงสิ้นวันเจ้าหน้าที่บัญชีสํานักงานใหญ่จะรวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 1 เทียบกับสําเนา
ใบส่งของและจัดทําใบสําคัญรับ แล้วบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ และรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ใน
แฟ้มเอกสารเรียงตามลําดับวันที่
ทั้งนี้ มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

แผนภูมิการซือ้ วัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินสด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิต
1 เมื่อต้องการซือ้ วัตถุดิบ
3

2
ให้ผู้ขาย

ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

1
S

ลงชื่ออนุมัติ

2

ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

1

เจ้าหน้าทีค่ ลังวัตถุดิบ

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี/การเงินสํานักงานใหญ่

N
ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ
เมื่อได้รับวัตถุดิบ
2

2
D

2

ใบเสร็จรับเงิน 1
ของผู้ขาย

ทะเบียนคุม
วัตถุดิบ

ทะเบียนคุม
วัสดุ

D

2

ใบเสร็จรับเงิน 1
ของผู้ขาย

ให้ผู้ขาย

ใบสําคัญจ่าย

สมุด
เดบิต ซื้อวัตถุดิบ
xxx
เงินสดจ่าย
หรือ ซื้อวัสดุ
xxx
ภาษีซื้อ
xxx
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xxx

D
สมุด
รายวันซื้อ

บัญชี
แยกประเภท

9

3

แผนภูมิการซือ้ วัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อและการชําระหนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

หัวหน้าควบคุมการผลิต

(1) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุ

1 เมือ่ ต้องการซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ
3
2
1 N
ใบสั่งซื้อ

2
ให้ผู้ขาย

ใบสั่งซื้อ

1
S

เจ้าหน้าทีค่ ลังวัตถุดิบ

2

ใบสั่งซื้อ

ลงชื่ออนุมัติ

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีสํานักงานใหญ่

D

2 เมื่อได้รับวัตถุดิบ/วัสดุ
3

2

ใบกํากับสินค้า/ 1
ใบกํากับภาษีผู้ขาย

D

ใบกํากับสินค้า/ 1
ใบกํากับภาษีผู้ขาย

ใบโอนบัญชี
ทะเบียนคุม
วัตถุดิบ

ทะเบียนคุม
วัสดุ

10

ให้ผู้ขาย

สมุด
รายวันทั่วไป

เดบิต ซื้อวัตถุดิบ
xxx
บัญชี
หรือ ซื้อวัสดุ
xxx
แยกประเภท
ภาษีซื้อ
xxx
เครดิต เจ้าหนี้การค้า
xxx

D
สมุด
ซื้อสินค้า

บัญชีย่อย
เจ้าหนี้การค้า

แผนภูมิการซือ้ วัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อและการชําระหนี้ (ต่อ)
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีสํานักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่การเงินสํานักงานใหญ่
(2) การจ่ายชําระหนี้คา่ วัตถุดิบและวัสดุ
3 เมื่อเจ้าหนี้มารับเงิน
ใบกํากับสินค้า/ 1
ใบกํากับภาษีผู้ขาย

3

2
ใบเสร็จรับเงิน 1
ของผู้ขาย

2
ใบเสร็จรับเงิน 1
ของผู้ขาย
S

ให้ผู้ขาย

D

ใบสําคัญจ่าย
11

สมุด
เงินสดจ่าย
บัญชี
แยกประเภท

บัญชีย่อย
เจ้าหนี้การค้า

เดบิต เจ้าหนี้การค้า
xxx
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

xxx

แผนภูมิการแปรรูปอาหารสัตว์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าทีค่ ลังวัตถุดิบ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
1 ได้รับอนุมัติให้ผลิต

2 เมื่อได้รับคําสัง่ ผลิต
2

ใบสั่งผลิต

1

ใบสั่งผลิต

1

D

D
2
ใบเบิกวัตถุดิบ 1
และวัสดุ
1

D

3

3

2

ใบนําส่ง
ผลิตภัณฑ์

เมื่อผลิตเสร็จในแต่ละวัน
D

2
รายงานการผลิต

1

1

ใบเบิกวัตถุดิบ 1
และวัสดุ
ทะเบียนคุม
วัตถุดิบ

ทะเบียนคุม
วัสดุ

D

12

รายงานการผลิต

เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้าสําเร็จรูป

ใบนําส่ง 2
ผลิตภัณฑ์
ใบนําส่ง
ผลิตภัณฑ์
ทะเบียนคุม
ผลิตภัณฑ์

1

แผนภูมิการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินสด
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีโรงงาน

เจ้าหน้าทีข่ ายและบริการ

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี/การเงินสํานักงานใหญ่

1 เมื่อขายผลิตภัณฑ์
D

4
D

3

2

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

1
S

2

ให้ผซู้ ื้อ

ใบเสร็จรับเงิน 3

13

ทะเบียนคุม
ผลิตภัณฑ์
ใบเสร็จรับเงิน 3

พร้อมกับเงินสดที่ขายได้

สรุปการขายประจําวัน

สรุปการขายประจําวัน
D

ใบสําคัญรับ
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต ขายอาหารสัตว์
xxx

สมุด
เงินสดรับ
บัญชี
แยกประเภท

เจ้าหน้าทีข่ ายและบริการ

แผนภูมิการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชือ่ และการรับชําระหนี้
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีโรงงาน

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีสํานักงานใหญ่

1 เมื่อขายผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชือ่
2
2

สรุปการขายเชื่อประจําวัน

4
N

ใบส่งของ

3

2

3
1

ให้ผซู้ ื้อ
S ผู้ซื้อลงชื่อ

ใบส่งของ

สรุปการขายเชื่อประจําวัน

3

ใบส่งของ
2

D

ใบโอนบัญชี

D

14

บัญชีย่อย
ลูกหนี้อาหารสัตว์

ทะเบียนคุม
ผลิตภัณฑ์

สมุด
รายวันทั่วไป

สมุดขาย
สินค้า

บัญชี
แยกประเภท
เดบิต ลูกหนี้อาหารสัตว์
xxx
เครดิต ขายอาหารสัตว์
xxx

แผนภูมิการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชือ่ และการรับชําระหนี้ (ต่อ)
เจ้าหน้าที่การเงินสํานักงานใหญ่
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีสํานักงานใหญ่

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีโรงงาน
2 เมื่อถึงกําหนดส่งหัก

2
2

1

สรุปรายงานการส่งหัก

สรุปรายงานการส่งหัก

4
ใบเสร็จรับเงิน

2

D

3

D

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน
2

1

ให้ลูกหนี้

D

สมุด
เงินสดรับ
บัญชีย่อย
ลูกหนี้อาหารสัตว์

เปรียบเทียบยอดคงเหลือ

บัญชี
แยกประเภท
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต ลูกหนี้อาหารสัตว์
xxx

15

ใบสําคัญรับ

3

16
การทดสอบการสูญเสียจากน้ําหนักขาดหาย สหกรณ์มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
(1) การทดสอบน้ําหนักวัตถุดิบขาดหาย มีขั้นตอนดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะทําการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่มาถึงสหกรณ์ทุกเที่ยวๆ ละ
3 ถุงๆ ละประมาณ 5 กิโลกรัม และนํามาติดสติ๊กเกอร์แสดงน้ําหนักวันที่รับวัตถุดิบ และเก็บเพื่อรอการชั่ง
ทดสอบน้ําหนักอีก 2 ครั้ง เพื่อหาอัตราสูญเสียจากน้ําหนักขาดหาย
2. เมื่อครบกําหนดเวลาทดสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะนําตัวอย่างวัตถุดิบมาชั่ง
เพื่อหาน้ําหนักส่วนต่างของการชั่งแต่ละครั้ง และนํามาคํานวณหาอัตราเปอร์เซ็นต์ที่สูญหาย
3. เมื่อหาค่าเฉลี่ยอัตราสูญเสียน้ําหนักของวัตถุดิบแต่ละชนิดได้แล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพจะนํามาคํานวณหาจํานวนน้ําหนัก และจํานวนเงินที่สูญเสียเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นค่าสูญเสียจากน้ําหนักขาดหายและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าลดหย่อนวัตถุดิบยุบตัวตามสภาพตัดบัญชี
xxx
เครดิต วัตถุดิบยุบตัวตามสภาพตัดบัญชี
xxx
ตารางการทดสอบหาอัตราสูญเสียจากน้าํ หนักขาดหายของกากปาล์ม
วันที่ชั่ง
น้ําหนัก

น้ําหนัก (กรัม)
ถุง 1 ถุง 2 ถุง 3

น้ําหนักที่เพิ่ม/(ลด)
อัตรา
ถุง 1
ถุง 2
ถุง 3 สูญเสีย
%
%
% เฉลีย่

หมายเหตุ

6 มี.ค. 59 5.60 5.80 4.90
(5.36)+(3.06)
3
1.89+0.86+(1.05)
20 ม.ค. 59 5.40 5.85 4.70 0.10 1.89 0.05 0.86 (0.05) (1.05) 0.57
3
อัตราผลต่างจากการชั่ง 2 ครั้ง
(2.24)
2.24
อัตราการสูญเสียเฉลี่ย
(1.12)
2
13 ม.ค. 59 5.30 5.80 4.75 (0.30) (5.36) -

- (0.15) (3.06) (2.81)

(2) การทดสอบน้ําหนักวัตถุดิบขาดหายจากการผลิต
ในการผลิตอาหารโคจะต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิด สําหรับวัตถุดิบที่เป็นชิ้นหรือเป็นเม็ด
เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ต้องนํามาบดเป็นผงก่อนผสมกับวัตถุดิบอื่นที่มีสภาพเป็นผง เช่น
รําละเอียด รําหยาบ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จึงมีการสูญเสียน้ําหนักจากการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําไป
อัดเป็นเม็ด ดังนั้น ในขั้นตอนการผลิตเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะทําการสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
คุณภาพและคํานวณหาอัตราการสูญเสียจากการผลิตอีกครั้ง

17
เมื่อหาอัตราสูญเสียของน้ําหนักที่ขาดหายจากการผลิตได้แล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
จะนํามาคํานวณเป็นจํานวนเงินที่สูญเสียและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นค่าสูญเสียจากน้ําหนักขาดหายและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าลดหย่อนวัตถุดิบยุบตัวตามสภาพตัดบัญชี
xxx
เครดิต วัตถุดิบยุบตัวตามสภาพตัดบัญชี
xxx
ตัว อย่ า งเช่ น สหกรณ์ จ ะผลิ ต อาหารสู ต ร 18% ชนิด เม็ด จํา นวน 200 ถุ ง ๆ ละ 50
กิโลกรัม และสูตร 18% ชนิดผง 50 ถุงๆละ 50 กิโลกรัม ประมาณ 20 ตัน สหกรณ์ต้องคํานวณวัตถุดิบ
ตามสูตรโดยต้องเผื่อไว้สําหรับน้ํ าหนักวัตถุดิบขาดหายระหว่างการผสมและอัดเม็ดด้วย การคํานวณ
วัตถุดิบขาดหายประมาณการโดยคํานวณวัตถุดิบที่นําเข้าผลิตจํานวน 20,000 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน
181,910.- บาท สามารถผลิตเป็นอาหารชนิดเม็ดได้ จํานวน 191 ถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม และได้ชนิดผง
จํานวน 198 ถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม
ตารางการคํานวณหาอัตราสูญเสียจากการผลิต
น้ําหนัก
ผลิตได้
ขาดไป
วัตถุดิบ
อาหารเม็ด 10,000 ก.ก. 9,550 ก.ก. 450 กก.
อาหารผง 10,000 ก.ก. 9,900 ก.ก. 100 ก.ก.
ประเภท

คิดเป็น
ร้อยละ
4.5
1

คิดเป็นเงิน
(บาท)
90,955 4,092.98
90,955 909.55
181,910 5,002.53

ราคาวัตถุดิบ

(3) การสูญเสียจากอาหารสําเร็จรูปเสื่อม/เสียหาย
เมื่อผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายเข้าเก็บในคลังสินค้า
อาหารสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ รอจํ า หน่ า ย ระหว่ า งการเคลื่ อ นย้ า ยพบว่ า อาจมี ก ารสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากถุ ง ชํ า รุ ด
ซึ่ง ขั้นตอนนี้สหกรณ์กําหนดให้สูญเสียได้วันละ 1 กระสอบ หากเกินกว่าที่กําหนดต้ องมีผู้รับผิดชอบ
นอกจากนั้น ระหว่างการรอจําหน่ายอาจมีการสูญเสียตามธรรมชาติหรือจากสัตว์และแมลงมากัดกิน และ
อาจมี ก ารเสี ย หายระหว่ า งการขนส่ ง จากโรงงานของสหกรณ์ ไ ปถึ ง ฟาร์ ม ของสมาชิ ก เช่ น ส่ ง อาหาร
ผิดประเภท มีการชํารุดเสียหายระหว่างการขนส่ง กรณีดังกล่าวจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณี และบันทึก
บัญชี ดังนี้
1. กรณีเสียหายไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดหรือเสียหายตามสภาพ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าลดหย่อนสินค้าขาดบัญชี
xxx
เครดิต ขายอาหารสัตว์
xxx
2. กรณีเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี
xxx
เครดิต ขายอาหารสัตว์
xxx
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การคํานวณต้นทุนการผลิต
ในการแปรรูปอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตที่สําคัญ 3 ส่วน คือ
1. วั ต ถุ ดิ บ ทางตรง (Direct materials) หมายถึ ง วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
ประกอบด้วย มันสําปะหลัง ข้าวโพด รําละเอียด รําหยาบ กากปาล์ม กากเบียร์ กากน้ําตาล เกลือ เป็นต้น
และวัตถุดิบปรุงผสม ได้แก่ แร่ธาตุ สารแต่งกลิ่น เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งถือเป็น
ต้นทุนผันแปรตามปริมาณการผลิต
2. แรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิต
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ทั้งหมดที่น อกเหนือจากวั ตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง ได้แ ก่ วัส ดุสิ้นเปลื องโรงงาน ค่าน้ํามั น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เป็นต้น
สหกรณ์สามารถใช้ประโยชน์จากการคํานวณต้นทุนการผลิตประจําเดือน หรือระหว่างงวด
เพื่อใช้กําหนดราคาขายที่เหมาะสมหรือใช้ไปในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยเปรียบเทียบกับต้นทุน
การผลิตของเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด = วัตถุดิบทางตรงระหว่างงวด
+ แรงงงานทางตรงระหว่างงวด
+ ค่าใช้จ่ายในการผลิตระหว่างงวด
วัตถุดิบทางตรงระหว่างงวด ประมาณการโดยใช้มูลค่ารวมของวัตถุดิบที่นําเข้าผลิตใน
ระหว่างงวดที่จะคํานวณต้นทุนการผลิต ซึ่งบันทึกในทะเบียนคุมวัตถุดิบตามแต่กรณี
แรงงานทางตรงระหว่างงวด ประมาณการโดยใช้จํานวนเงินรวมของบัญชีเงินเดือนและ
บัญชีค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่จะคํานวณต้นทุนการผลิต ซึ่งบันทึกใน
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการผลิตระหว่างงวด ประมาณการโดยใช้จํานวนเงินรวมของบัญชีต่างๆ
ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่จะคํานวณต้นทุนการผลิต ซึ่งบันทึกในสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป
การคํานวณต้นทุนการผลิตระหว่างงวดต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีวิธีการ ดังนี้
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวดต่อหน่วย = ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด
จํานวนที่ผลิตสําเร็จในระหว่างงวด
จํานวนที่ผลิตสําเร็จในระหว่างงวด หมายถึง จํานวนรวมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ผลิต
ได้ในระหว่างงวดที่จะคํานวณต้นทุนการผลิต ซึ่งบันทึกในใบนําส่งผลิตภัณฑ์ หรือรายงานการผลิต หรือ
ทะเบียนคุมผลิตภัณฑ์
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวดต่อหน่วยที่คํานวณได้จะเป็นต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยต่อหน่วย
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ผลิตได้ในงวดนั้น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สามารถนําไปกําหนด
ราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตในแต่ละครั้งได้
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ตัวอย่าง สหกรณ์มีการปรับปรุงสูตรอาหารโค 3 ชนิด จึงต้องการทราบต้นทุนของอาหาร
โคแต่ละชนิดเพื่อกําหนดราคาขายใหม่ จึงทําการจัดเก็บข้อมูลในการคํานวณต้นทุนการผลิตของอาหารแต่
ละชนิด ดังนี้
ตาราง 4-6 ตัวอย่างการคํานวณต้นทุนการผลิต
รหัส

วัตถุดิบ

A0003
รําละเอียด
A0004
มันสําปะหลัง
A0005
กากปาล์ม
A0006
กากถั่วเหลือง
A0009
แร่ธาตุ
A0010
ยูเรีย
A0011
กากน้ําตาล
A0012
กากเบียร์แห้ง
A0013
เกลือ
A0014
รําหยาบ
A0046
กากมันสําปะหลัง
รวมมูลค่าวัตถุดิบ(บาท)
บวก
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าครองชีพ/เบี้ยขยัน
ค่าตอบแทน-ล่วงเวลา
รวมค่าแรงงาน
บวก ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ดูหน้า 116)
รวมต้นทุนการผลิต
บวก ค่าสูญเสียวัตถุดิบร้อยละ 3 ของราคาวัตถุดิบ
ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น
จํานวนที่ผลิตได้ (ถุง)
ต้นทุนการผลิต/หน่วย

G0001
G0002
G0003
14เม็ด พิเศษ 16เม็ด พิเศษ 16ผง พิเศษ
9,048.50
61,375.50
69,532.50
22,465.50
79,043.00
90,062.00
26,128.00
92,555.50 104,925.50
2,108.50
13,111.50
15,147.50
270.00
1,080.00
1,227.00
1,800.00
7,200.00
8,180.00
7,200.00
25,200.00
28,630.00
25,013.00
28,653.50
270.00
1,080.00
1,227.00
4,501.50
17,996.50
20,470.50
16,124.00
35,684.50
40,879.00
556,406.31 2,543,599.07 2,902,888.46
14,912.42
59,752.89
68,266.90
1,132.88
4,539.36
5,186.16
3,514.34
14,081.70
16,088.16
19,559.64
78,373.95
89,541.22
48,230.17 193,254.54 220,790.80
624,196.12 2,815,227.56 3,213,220.48
16,692.19
76,307.97
87,086.65
640,888.31 2,891,535.53 3,300,307.13
1,791.00
7,175.00
8,195.00
357.84
403.00
402.72
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ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าโรงงาน
ค่าวัสดุใช้สิ้นเปลือง
ค่าบรรจุหีบห่อ
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าน้ํามันรถยนต์
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ค่าโทรศัพท์
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงาน
รวมทั้งสิ้น

G0001
G0002
G0003
14เม็ด พิเศษ 16เม็ด พิเศษ 16ผง พิเศษ
6,247.35
25,032.63
28,599.45
6,462.93
25,896.45
29,586.36
14,534.54
58,238.76
66,537.03
2,378.35
9,529.88
10,887.76
1,875.95
7,516.80
8,587.84
7,327.93
29,362.44
33,546.21
4,959.20
19,871.13
22,702.50
113.54
454.94
519.77
3,290.62
13,185.26
15,063.99
46.24
185.28
211.68
698.74
2,799.81
3,198.75
294.78
1,181.16
1,349.46
48,230.17 193,254.54 220,790.80

การคํานวณต้นทุนขาย
รายการ
ต้นทุนผลิต/หน่วย
บวก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมต้นทุนขายทั้งสิ้น
ราคาขายต่อถุง
กําไรประมาณต่อถุง

G0001
G0002
G0003
14เม็ด พิเศษ 16เม็ด พิเศษ 16ผง พิเศษ
357.84
403.00
402.72
8.10
8.10
8.10
365.94
411.10
410.82
400.00
455.00
445.00
34.06
43.90
34.18

21
5. การปิดบัญชีและการปรับปรุงบัญชี
การปิ ด บั ญ ชี มี 3 ลั ก ษณะ คื อ การปิ ด บั ญ ชี ป ระจํ า วั น การปิ ด บั ญ ชี ป ระจํ า เดื อ น และ
การปิดบัญชีประจําปี
การจัดทํารายการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีทางบัญชี ในการแสดงผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์คงค้าง ต้องปรับปรุงรายการบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชีให้ถูกต้อง ทั้งนี้ จํานวนเงินของบัญชีต่างๆ ใน
งบทดลองก่อนปรับปรุงรายการยังไม่อาจนํามาแสดงในงบการเงินได้ทันที เนื่องจากรายการบัญชีในระหว่าง
งวดนั้นอาจมีรายการที่คาบเกี่ยวกับงวดบัญชีถัดไป กล่าวคือ อาจมีรายการรับเงินบางรายการที่รับมา
เกินกว่าที่ควรได้รับในงวดบัญชีนั้น หรือมีรายการที่ควรได้รับในงวดบัญชีนั้นแต่ยังไม่ได้รับเงิน หรือในทาง
ตรงข้ามอาจมีรายการจ่ายเงินเกินกว่าที่ต้องจ่ายในงวดบัญชีนั้น หรือบางรายการที่ต้องจ่ายในงวดบัญชีนั้น
แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวได้แก่รายได้รับล่วงหน้า รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ใกล้เคียงกับความจริงและ
สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในวันสิ้นงวดบัญชีจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงรายการในบัญชี
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะปิดบัญชี ทั้งนี้ การจัดทํารายการปรับปรุงบัญชีของสหกรณ์
เมื่อสิ้นปีบัญชีจะต้องพิจารณาถึงระเบียบ ข้อบังคับและคําแนะนําต่างๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ด้วยว่า
ได้มีการกําหนดวิธีปฏิบัติไว้อย่างไร
ทั้งนี้ วิธีการปรับปรุงรายการบัญชีให้จัดทําใบโอนบัญชี เพื่อเป็นเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
รายการที่จะนํามาปรับปรุงรายการบัญชี สามารถแยกได้ ดังนี้
1. รายการที่ ไ ด้ บัน ทึ ก บัญ ชี ไ ว้ แ ล้ ว ในระหว่ า งปี ที่ป รากฏในงบทดลอง แต่ส หกรณ์ ยั ง ให้
ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากรายการบัญชีนั้นๆ ไม่ครบถ้วน จึงต้องปรับปรุงให้รายได้และค่าใช้จ่ายที่
บันทึกบัญชีไว้แล้วให้เป็นของงวดบัญชีนั้นๆ ส่วนที่เกินให้ปรับปรุงออกจากบัญชี เช่น รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
2. รายการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก บั ญ ชี ไ ว้ใ นระหว่ า งปี แ ต่ ค วรเป็ น ของงวดบัญ ชี นี้ จํ า เป็ น ต้ อ ง
ปรับปรุงรายการให้ปรากฏอยู่ในบัญชี ได้แก่ รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ์ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ วัสดุคงเหลือ สินค้าขาดหาย สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
การปิดบัญชีต้นทุนต่างๆ
ก่อนการปิดบัญชีประจําปีเพื่อหาผลกําไร (ขาดทุน) จะโอนปิดบัญชีต้นทุนการผลิตบัญชี
ต้นทุนขาย/บริการ และบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อคํานวณหาผลกําไร หรือขาดทุนจากการดําเนินงานของ
สหกรณ์ก่อนการบันทึกรายการปิดบัญชี สหกรณ์จะต้องทํารายการปรับปรุงรายการบัญชีในสมุดรายวัน
ทั่วไป เมื่อดํ าเนิ นการเรียบร้อยแล้วระบบโปรแกรมจะผ่านรายการไปบัญ ชี แยกประเภทที่เกี่ ยวข้อง
สําหรับการปิดบัญชีประจําปีประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแต่ละ
บัญชี ณ วันสิ้นปีทางบัญชีจะถูกยกยอดไปในปีบัญชีถัดไป
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ขั้นตอนการปิดบัญชีประจําปี มีดังนี้
1. ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อหาจํานวน
เงินของถึงต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
2. ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุนขาย รวมทั้งบัญชีต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีต้นทุน
ขาย เพื่อหาจํานวนเงินต้นทุนขายสินค้า
3. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกบัญชีรวมทั้งบัญชีต้นทุนขาย เพื่อหากําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิ โดยเปรียบเทียบยอดรวมรายได้กับยอดรวมค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย
4. การปิดประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ในบัญชีแยกประเภททั่วไปแต่ละบัญชี เพื่อ
คํานวณหายอดคงเหลือยกไปในปีบัญชีถัดไป และแสดงยอดคงเหลือดังกล่าวไว้ในงบดุลตามประเภทของ
บัญชีนั้นๆ เพื่อทราบฐานะการเงินของสหกรณ์ในวันสิ้นปีทางบัญชี
6. การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์สําหรับรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันใดวันหนึ่ง
ประโยชน์ของงบการเงิน
1. ใช้วัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อทราบ
เงินทุนที่ใช้ดําเนินงาน การใช้เงินทุน การสะสมทุนของตนเอง การใช้สินทรัพย์ฯลฯ
2. เพื่อผู้บริหารของสหกรณ์นําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การควบคุมงานและแก้ไข
ปรับปรุงการดําเนินงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
3. การข้อมูลทางบัญชีอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจของสหกรณ์การขอเครดิต
จากสถาบันการเงิน
วิธีการจัดทํางบการเงิน ให้นํารายการบัญชีและตัวเลขจากกระดาษทําการงบทดลองใน ช่อง
ต่างๆ คือ ช่องงบต้นทุนผลิต ช่องงบต้นทุนขาย ช่องงบกําไรขาดทุน และช่องงบแสดงฐานะการเงิน ไป
จัดทํางบการเงิน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันใดวัน
หนึ่ง ว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ประเภทใดบ้าง เป็นจํานวนเงินเท่าใด
งบกําไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีว่าสหกรณ์มีผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเป็นจํานวนเงินเท่าใด
งบต้นทุนขาย/บริการ เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงต้นทุนขายสินค้า และต้นทุนบริการ ใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีว่า สหกรณ์ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป และให้บริการต่างๆ โดยมี ต้นทุนขาย
สินค้า และต้นทุนบริการทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงินเท่าใด
งบต้นทุนการผลิต เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงต้นทุนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร และ
ผลิตสินค้าในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีว่าสหกรณ์มีรายจ่ายที่ใช้ไปในการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและ
ผลิตสินค้าอะไรบ้าง เป็นจํานวนเงินเท่าใด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินจัดทําขึ้นเพื่อขยายความรายการ
ในงบการเงินอธิบายหลักเกณฑ์หรือนโยบายการบัญชีรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงิน

