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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาและจุดออนของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานการจัดซื้อและสินคา
คงเหลือของบริษั ท โรงสี ขา วสวนดุสิ ต จํากัด โดยเก็บ รวบรวมและวิ เ คราะหข อมู ล จากการ
สัมภาษณและสังเกตการปฏิบัติงาน รวมทั้งจากเอกสารและคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ผลการศึ ก ษาพบวา ระบบงานด านการจั ดซื้อที่ กํา หนดไว ยังไมค รบถ ว น การจั ดทํ า
เอกสารไมเ พี ย งพอตอการเก็บ เปน หลั ก ฐานของแผนกที่ เ กี่ย วข อง และมีการไม ปฏิ บั ติ ต าม
ระบบงานที่กําหนดไวบางเรื่อง คือ ไมจัดทําใบรับของ ไมมีการรับวางบิล มีการจายชําระหนี้
กอนทําใบสําคัญจาย ทําใหมีการจายเงินผิดพลาด ดานสินคาคงเหลือไมมีคูมือปฏิบัติงาน ไมมี
การอนุมัติจากผูมีอํานาจในการเบิกสินคาคงเหลือ พนักงานคนเดียวรับผิดชอบหลายหนาที่ การ
บันทึกและจัดทํารายงานสินคาคงเหลือไมตรงกับบัตรสินคา
แนวทางการแกไข บริษัทฯ ควรกําหนดโครงสรางองคกรและการแบงแยกหนาที่ให
ชัดเจน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและปริมาณเอกสารที่ตองจัดทําเปนหลักฐานใหเพียงพอ
ตอการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจ และควบคุมใหมีการปฏิบัติงาน
ตามระบบที่กําหนดไว รวมทั้งจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และจัดทําทางเดินเอกสารในระบบงานให
ชัดเจน อีกทั้งควรมีทะเบียนคุมรายงานสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินคา พรอมกับทะเบียนคุมการรับ
การจายสินคา และบริษัทฯ ควรจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในเปนการชวยลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานและเพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค ศึกษาการควบคุมภายในระบบการจัดซื้อวัตถุดิบและระบบสินคาคงเหลือ
เพื่อวิเคราะหปญหาและจุดออน และกําหนดแนวทางแกไขในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในระบบการจัดซื้อวัตถุดิบและระบบสินคาคงเหลือของบริษัท โรงสีขาวสวนดุสิต จํากัด
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บทนํา
บริษัท โรงสีขาวสวนดุสิต จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 295 ถนนราชสีมา แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีอาคารโรงสีขาวตั้งอยูเลขที่ 190 หมู 13 ตําบลดงขี้เหล็ก
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี บริ ษั ท จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป พ.ศ.2547 ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
2,000,000 บาท ตอมาในป พ.ศ.2548 ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5,000,000 บาท โรงสี
ขาวสวนดุสิตเปนโรงสีขนาดกลาง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่สราง
องคความรู และนวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรของขาว เชื่อมโยงองคความรูกับการเรียนการ
สอนในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังผลิตและจําหนายขาวสาร ภายใตตราสัญลักษณ
“ขาวสวนดุสิต” การบริหารงานของบริษัทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูถือหุนรอยละ 97
และคณะกรรมการบริหารเปนผูถือหุนรอยละ 3 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมอบนโยบายผาน
คณะกรรมการบริหารงาน
ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ มี 2 ประเภท ไดแก ขาวหอมมะลิ และขาวหอมมะลิ
อินทรีย ซึ่งในสวนของผลิตภัณฑสําเร็จรูปแยกออกเปนสองสวน คือ ผลิตภัณฑหลัก (Main
Product) และผลิตภัณฑพลอยได (By Product) สวนกลุมลูกคามีลูกคาภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต มีการจําหนายคิดเปนรอยละ 30 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดตอป และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ มีการจําหนายคิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดตอป ปจจุบันแยก
การดําเนินงานเปน 2 สวน คือสํานักงานใหญและโรงสี ซึ่งแตละสวนจะมีลักษณะการดําเนินงาน
ที่แตกตางกัน โดยโรงสีจะมีการดําเนินงานดานการจัดซื้อ ดานการผลิต ดานสินคาคงเหลือ ดาน
การขาย ดานเงินเดือนและคาแรง และดานการบันทึกบัญชี สวนสํานักงานใหญมีการดําเนินงาน
ดานสินคาคงเหลือและดานการขาย

ปญหาและความสําคัญของปญหา
จากลักษณะการดําเนินงานของบริษัท โรงสีขาวสวนดุสิต จํากัด ที่ผานมาพบวามีปญหา
ในการปฏิ บั ติ ง านด า นการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และระบบสิ น ค า
คงเหลือที่มีขอผิดพลาด ดังนี้
1. การจายเงินในระบบการจัดซื้อวัตถุดิบผิดพลาด โดยมีการจายเงินมากกวายอดซื้อ
จริง สงผลกระทบตอสภาพคลองทางดานการเงิน ทําใหบริษัทตองจายเงินมากวาความเปนจริง
โดยไมจําเปน เพราะบัญชีเจาหนี้แสดงยอดหนี้สินไมถูกตองแทนที่จะไดนําเงินสวนที่จายเกินไป
ซื้อวัตถุดิบเก็บไวในสต็อกเพื่อผลิตตอไปก็จะเสียโอกาสในจุดนี้ และอาจจะทําใหการจายชําระ
หนี้ใหกับผูขายรายอื่นที่ครบกําหนดชําระแลวตองขอเลื่อนการชําระเพราะขาดสภาพคลองดาน
การเงิน
2. รายงานสินคาคงเหลือไมตรงกับบัตรสินคา (Stock Card) สงผลใหขอมูลในรายงาน
ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมนาเชื่อถือ และยังสงผลกระทบในดานการขาย คือทําใหเสียโอกาส
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ในการขาย เพราะจํานวนสินคามีในสต็อกแตไมมีในรายงานสินคาคงเหลือ พอลูกคาตองการสั่ง
สินคาก็ทําใหปฏิเสธคําสั่งซื้อจากลูกคาไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาทฤษฎี การรวบรวมแนวคิด และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
1. การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO องคประกอบของการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธและเชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
กระบวนการทางการบริหาร จําแนกเปน 5 องคประกอบดังนี้
1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Activities)
5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
องคประกอบทั้ง 5 นี้จะถือวาเปนมาตรฐานการควบคุมภายในเนื่องจากเปนสิ่งจําเปนใน
การดําเนินตามภารกิจขององคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 3 ประการคือ
1) เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
2) สรางความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
3) ทําใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
2. การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. มีแผนกจัดซื้อเปนหนวยงานแยกตางหากหรือมีพนักงานจัดซื้อไมเกี่ยวของกับ
การบัญชีทั่วไป การทําบัญชีสินคา การรับของ การจัดสงสินคาใหลูกคา การจายเงินใหเจาหนี้
2. การซื้อกระทําโดย
2.1 แผนกจัดซื้อหรือพนักงานจัดซื้อตามใบเสนอซื้อที่ไดรับอนุมัติแลว
2.2 การจัดซื้อแตละครั้ง แผนกผลิตและคลังสินคาเปนผูเสนอแนะเกี่ยวกับชนิด
และปริมาณของสินคาที่จะซื้อ สั่งซื้อจากรายการราคาขายของผูขายที่ไดรับการอนุมัติ มีการ
เปรียบเทียบราคาจากผูขายหลายแหง เพื่อใหไดราคาที่ดีสุด
2.3 ใบสั่ งซื้ อทํ าขึ้ นโดย เรียงลําดับหมายเลขไวลวงหนา และมีการอนุมัติการ
สั่งซื้อ สําเนาใบสั่งซื้อไดสงไปยังแผนกบัญชีหรือเจาหนาที่ใบสําคัญสั่งจาย และแผนกรับของ
หรือเจาหนาที่ทําการตรวจรับของ ใบรับของแสดงจํานวนที่นับไดจริง พรอมทั้งลายเซ็นผูตรวจ
รับอยางนอย 2 คน ในใบรับของไดระบุถึงเงื่อนไขตางๆ ในกรณีที่จะตองมีการทดสอบคุณภาพ
ในภายหลัง
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2.4 ใบรับของที่มีเลขที่เรียงลําดับและสําเนาสงใหแผนกบัญชี เพื่อเก็บไวกับใบสั่งซื้อ
แผนกจัดซื้อ เพื่อติดตามรายการที่สั่งซื้อแลว แตยังไมไดรับของ แผนกคลังสินคา เพื่อบันทึก
บัญชีพัสดุคงเหลือ เก็บไวที่แผนกรับของ หรือเจาหนาที่ผูกระทําการตรวจรับของ
3. เมื่อมีการคืนของ จะจัดการโดยแผนกคลังสินคาและแผนกรับของหรือเจาหนาที่
ผูตรวจรับของ ติดตอเพื่อขอใบลดหนี้ แผนกจัดซื้อและบัญชีไดรับแจงเรื่องราวการคืนสินคา
4. การตรวจสอบ ใบสงของหรือใบกํากับภาษี จากผูขายไดตรวจสอบกับเอกสาร
เหลานี้กอนจายเงิน ใบสั่งซื้อ การรับของ รายงานการตรวจสอบคุณภาพ (ถามี) แผนกบัญชีไมมี
หนาที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อ การรับของ มีหลักฐานแสดงวามีการตรวจสอบใบสงของในเรื่อง
ราคา คาขนสง และการลดราคาหรือขอโตแยงตางๆ ใบสําคัญที่จายเงินแลว จะตองมีการทํา
เครื่องหมายเพื่อปองกันการจายซ้ํา
5. ใบสําคัญสั่งจายจะตองจัดทําสําหรับการซื้อหรือคาใชจายทุกรายการ ใบสําคัญสั่ง
จายและเอกสารประกอบทุกฉบับ จะตองมีเครื่องหมายแสดงวาไดจายเงินแลว จะตองมีการ
ตรวจสอบระยะเวลาที่จะตองจายดวย เพื่อปองกันการเบิกจายผิดงวด ใบสําคัญการสั่งจาย
จะตองมีการตรวจสอบและอนุมัติ
3. การควบคุมภายในเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการทําบัญชีคุมสินคาแบบตอเนื่องสําหรับสินคาทุกชนิด (ลงรายการทุกครั้งที่มี
การรับ-จาย) วัตถุดิบ งานระหวางทํา สินคาสําเร็จรูป และอะไหล / วัสดุคงเหลือ
2. ไดมีการออกใบรับสินคา ซึ่งมีหมายเลขพิมพเรียงลําดับไวโดยมีสําเนาสงไปที่
ตางๆ ไดแก แผนกคลังสินคา แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ เก็บไวที่แผนกรับสินคา หรือ
คณะกรรมการตรวจรับ
3. ทุกคลังสินคาไดมีการเก็บรักษาสินคาไวอยางปลอดภัย มีผูรับผิดชอบโดยตรง
รักษากุญแจและมีหัวหนาควบคุม การนําของออกจากคลังสินคาจะทําไดตอเมื่อมีใบเบิกหรือใบ
สงของหรืออินวอยซ/ใบกํากับภาษีเทานั้น มีการตรวจสอบบัญชีที่มีการบันทึกแบบตอเนื่องดวย
การตรวจนับสินคาตัวจริงและมีการตรวจนับมากกวาหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งป
4. การตรวจนับสินคาตัวจริง กระทําโดยเจาหนาที่ในแผนกคลังสินคารวมกับแผนก
บัญชีหรือแผนกอื่นที่ไดรับมอบหมาย เมื่อวัตถุดิบที่ซื้อมามีปญหา และใชไมไดจะตองมีการ
รายงานและตรวจสอบทันที เมื่อมีการตรวจสอบสินคาตัวจริงแลวไมตรงกับบัญชีสินคาจะตองทํา
รายงานเสนอตอกรรมการผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูง และขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินคา
5. เมื่อมีการตรวจนับตองทํารายงานการตรวจนับ และใหเจาหนาที่ผูทําการตรวจนับ
รวมกับเจาหนาที่คลังสินคาลงนามไวเปนหลักฐาน รายงานการปรับปรุงบัญชีสินคาจะตองไดรับ
การตรวจสอบและอนุมัติ รายการที่ไดรับการอนุมัติใหมีการปรับปรุงบัญชีสินคาตองสงใหทาง
บัญชีคุมยอดปรับปรุงดวย มีการกําหนดเลขที่ของเอกสารเกี่ยวกับการรับและการจายวาเปนการ
รับหรือการผลิตในงวดใดเพื่อปองกันการบันทึกซ้ําซอน แยกสินคาหมุนเวียนซ้ํา ลาสมัยและ
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ชํารุดออกจากสินคาปกติใหเห็นชัดเจน มีการสอบทานการตรวจนับ โดยเจาหนาที่ที่ไมเกี่ยวกับ
สินคาหรือบัญชีสินคา และสินคาที่ตรวจนับแลวมีการทําเครื่องหมายเพื่อปองกันการนับซ้ํา และ
หนวยที่ตรวจนับไดระบุในรายงานการตรวจนับอยางชัดแจง เมื่อการตรวจนับไดเสร็จสิ้นแลว ได
มีการทํารายงานสรุปผลการตรวจนับ สรุปปริมาณที่นับได ราคาตอหนวย การคํานวณราคา รวม
ยอดเปนหนาๆ และยอดรวมทั้งสิ้น

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
มีการแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือการศึกษาและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการ
สั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติของแตละระบบงาน รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษา
เอกสารการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อและดานสินคาคงเหลือ รวมทั้งคูมือการปฏิบัติงานในสวน
ของการจัดซื้อ
ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ระบบงานที่กําหนดไว
- ระบบงานดานการจัดซื้อ มีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน แตไมมีการจัดทําทางเดิน
เอกสารของระบบงาน โดยงานดานการจัดซื้อกําหนดใหมีการจัดทําใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับ
วัตถุดิบ และใบสําคัญจาย แตจํานวนเอกสารไมเพียงพอตอการเก็บไวเปนหลักฐานของแผนกที่
เกี่ยวของ อีกทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวยังไมเพียงพอเหมาะสม
- ระบบงานด านสิ นค าคงเหลือ ไมมีคู มือการปฏิบัติงาน และไมไดจัดทําทางเดิน
เอกสารของระบบงานไว
2. วิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน
- การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อในปจจุบันไมเปนไปตามระบบงานที่กําหนดไวบาง
ขั้นตอน คือ ไมมีการจัดทําใบรับวัตถุดิบ ไมมีการจัดทําใบรับวางบิล ไมมีเอกสารตรวจสอบ
ยืนยันยอดวาจํานวนเงินที่จะชําระตรงกับผูขาย ทําใหเกิดการจายเงินคาขาวเปลือกผิดพลาด
- การปฏิบัติงานดานสินคาคงเหลือของโรงสีในปจจุบัน มีปญหาในเรื่องบางครั้งไมมี
การตรวจรับวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจริงกอนเขาคลังสินคา มีพนักงานคนเดียวรับผิดชอบ
หลายหนาที่ ไมมีการบันทึกรับ-เบิกวัตถุดิบหรือสินคาเปนรายวัน รายงานสินคาคงเหลือไมตรง
กับบัตรสินคา ไมมีการเซ็นอนุมัติจากผูมีอํานาจในการเบิกวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
- การปฏิบัติงานระบบสินคาคงเหลือของสํานักงานใหญ ไมมีการออกใบขอซื้อ ไมมีผู
มีอํานาจอนุมัติการขอซื้อ การรับ-เบิกสินคา มีพนักงานคนเดียวรับผิดชอบหลายหนาที่ และไมมี
การวางแผนและควบคุมสินคาคงเหลือ
จากผลการวิเคราะหระบบงานที่กําหนดไวและการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถสรุปผล
และเสนอแนะแนวทางการแกไขไดเปน 2 สวน คือ
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สวนที่ 1 การควบคุมภายในระบบการจัดซื้อ บริษัทฯ มีการกําหนดงานดานการ
จัดซื้อไว 5 ขั้นตอน คือ การจัดทําใบขอซื้อ การสั่งซื้อ การตรวจรับของ การรับวางบิล และการ
จายชําระหนี้ จากผลการวิเคราะหระบบงานที่กําหนดไวและการปฏิบัติงานจริง ระบบงานดาน
การจัดซื้อควรปรับปรุงและเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหเพียงพอเหมาะสม รวมทั้ง
จัดทําทางเดินเอกสารใหชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระบบงานที่กําหนด
1. การจัดทําใบขอซื้อ เจาหนาที่แผนกคลังสินคาจัดทําใบขอซื้อ 2 ฉบับ นําเสนอ
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติเมื่อผูบริหารอนุมัติแลว แลวสงใบขอซื้อทั้ง 2 ฉบับใหกับเจาหนาที่จัดซื้อ
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ การจัดทําใบขอซื้อไมเพียงพอใชงานในการเก็บไวเปน
ขอมูลหรือหลักฐานตรวจสอบ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไมมีสําเนาใบขอซื้อเก็บไวเปนหลักฐานที่แผนกคลังสินคา เพื่อ
การตรวจสอบและเก็บขอมูลของการขอซื้อ
- แนวทางการแกไข แผนกคลังสินคาควรจัดทําสําเนาใบขอซื้อเพิ่มอีก 1 ฉบับ เพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานที่แผนกคลังสินคา สําหรับใชในการตรวจสอบและเก็บขอมูลของการขอซื้อ
2. การสั่งซื้อ เจาหนาที่จัดซื้อจะดําเนินการสืบราคา และติดตอตกลงกับผูขาย จัดทํา
ใบสั่งซื้อ 3 ฉบับ คือตนฉบับและสําเนา 2 ฉบับ โดยตนฉบับใหผูขาย สําเนาฉบับที่ 1 แผนก
คลังสินคา สําเนาฉบับที่ 2 แผนกบัญชี
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ ไมมีสําเนาใบสั่งซื้อไวเปนหลักฐานที่แผนกจัดซื้อ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหขาดเอกสารในการติดตามผลการสั่งซื้อวาใบสั่งซื้อใดบาง
ที่ผูขายยังไมมีการสงของ และทําใหวัตถุดิบขาดแคลนไมเพียงพอตอการผลิตตามแผนงาน
- แนวทางการแกไข แผนกจัดซื้อจึงควรจัดทําสําเนาใบสั่งซื้อซื้อเพิ่มอีก 1 ฉบับ เก็บ
ไวเปนหลักฐานที่แผนกจัดซื้อ เพื่อแผนกจัดซื้อมีเอกสารในการติดตามผลการสั่งซื้อวาใบสั่งซื้อ
ใดบางที่ผูขายยังไมมีการสงของ และทําใหวัตถุดิบเพียงพอตอการผลิตตามแผนงานได
3. การตรวจรับวัตถุดิบ ผูขายสงวัตถุดิบใหแลวแผนกคลังสินคาจะทําการชั่งน้ําหนัก
รถและขาวเปลือก แลวพิมพใบชั่งน้ําหนักจํานวน 1 ฉบับ บันทึกรายการลงในใบบัตรสินคา แลว
เก็บเอกสารสําเนาใบสั่งซื้อฉบับที่ 2 ไวเปนหลักฐานที่แผนกคลังสินคา
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ ไมมีการจัดทําใบรับวัตถุดิบ และไมรายงานใหทราบถึง
วัตถุดิบที่ไดรับเขามาขาดจากจํานวนที่สั่งซื้อไป
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหแผนกบัญชีไมมีเอกสารในการยืนยันวาการที่สั่งซื้อไป
ไดรับวัตถุดิบตรงกับใบขอซื้อและใบสั่งซื้อที่มีหรือไม อาจทําใหมีการบันทึกบัญชีเจาหนี้ผิ ด
แผนกคลังสิ นคาไม มีใบรับวัตถุ ดิบเปนหลักฐานของการรั บวัต ถุดิบเข าคลัง และทําใหมีการ
จายเงินไมถูกตอง จายในจํานวนมากกวายอดที่ไดรับวัตถุดิบจริง
- แนวทางการแกไข คือ แผนกคลังสินคาจัดทําใบรับวัตถุดิบ 3 ฉบับ คือตนฉบับและ
สําเนา 2 ฉบับ
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- ตนฉบับ สงใหแผนกบัญชี
- สําเนาฉบับที่ 1 ใหแผนกจัดซื้อ
- สําเนาฉบับที่ 2 เก็บไวเปนหลักฐานที่แผนกคลังสินคา
และแผนกคลังสินคาตองนําใบสั่งซื้อมาเปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่ไดรับจริงทุกครั้ง ถา
วัตถุดิบขาดหรือเกินใหแจงแผนกจัดซื้อทราบทันทีเพื่อจะไดติดตามตอกับผูขาย
4. การรับวางบิล การปฏิบัติงานในปจจุบันไมมีการรับวางบิล
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ ไมมีการจัดทําใบรับวางบิล และไมมีเอกสารตรวจสอบ
ยืนยันยอดวาจํานวนเงินที่จะชําระตรงกับผูขาย
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหขั้นตอนกอนการชําระหนี้ไมมีเอกสารในการยืนยันจํานวน
เงินที่ตองชําระจริง และอาจจะทําใหจายเงินเกินหรือขาดไปจากที่สั่งซื้อและเสี่ยงตอการจายเงิน
ชําระหนี้เจาหนี้ผิดราย
- แนวทางการแกไข คือ แผนกบัญชีทําใบรับวางบิล 3 ฉบับ คือตนฉบับลําสําเนา 2
ฉบับ โดย
- ตนฉบับฉบับ สงใหผูขาย
- สําเนาฉบับที่ 1 สงใหแผนกการเงิน
- สําเนาฉบับที่ 2 เก็บไวเปนหลักฐานที่แผนกบัญชี
กํ า หนดให มี ก ารขอใบแจ ง หนี้ กั บ ผู ข ายเพื่ อ มายื น ยั น ความถู ก ต อ งของรายการ
จํานวนเงินที่ตองจายชําระ และแผนกบัญชีจัดทําใบสําคัญจายจํานวน 2 ฉบับคือ ตนฉบับและ
สําเนา
- ตนฉบับ ใหแผนกการเงิน
- สําเนาฉบับ เก็บไวเปนเปนหลักฐานในการลงทะเบียนใบสําคัญจายและเจาหนี้
รายตัว
5. การจายชําระหนี้ แผนกการเงินตรวจสอบเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ แลวจัดทําเช็ค
ใหผูบริหารลงนาม ถึงกําหนดชําระหนี้แผนกการเงินจะนําเช็คไปดําเนินการโอนเงินใหผูขาย จะ
ประทับตรา “จายแลว” เอกสารทุกฉบับที่จายเรียบรอยแลวสงเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและ
ใบเสร็จรับเงินใหแผนกบัญชี
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ การจายเงินคาขาวเปลือกผิดพลาด และไมไดมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือโทรยืนยันกับผูขายกอนการโอนเงิน
- ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น บั ญ ชี เ จ า หนี้ แ สดงยอดหนี้ สิ น ไม ถู ก ต อง ชํ า ระหนี้ เ กิ น กว า
จํานวนเงินที่ควรเปนหนี้
และการปฏิบัติงานของพนักงานขาดความรับผิดชอบและไมมี
ประสิทธิภาพ
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- แนวทางการแกไข คือ กําหนดใหมีผูตรวจสอบเอกสารกอนที่จะใหผูมีอํานาจอนุมัติ
เซ็นเช็ ค จ าย และก อนการจายชําระหนี้ มี มาตรการลงโทษพนักงานที่ เจตนาฝ าฝ นระเบี ยบ
กฎเกณฑใหชัดเจนและจริงจัง
สวนที่ 2 การควบคุมภายในระบบสินคาคงเหลือ บริษัทฯ มีการดําเนินงานดาน
สินคาคงเหลือ แยกเปน 2 สวน คือโรงสีและสํานักงานใหญ จากผลการวิเคราะหระบบงานดาน
สินคาคงเหลือการปฏิบัติงานในปจจุบันไมมีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
เพราะฉะนั้นจึงควรจัดทําคูมือกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและทางเดินเอกสารใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนระบบ
1. โรงสี การดําเนินงานระบบสินคาคงเหลือจะมีขั้นตอนการรับวัตถุดิบและสินคาเขา
คลัง และการเบิกวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ตลอดจนการบันทึกรายการสินคาในรายงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ
1.1 การรับวัตถุดิบ เจาหนาที่คลังสินคาตรวจรับวัตถุดิบ จัดทําใบรับวัตถุดิบเขา
คลัง 1 ฉบับ แลวบันทึกการรับวัตถุดิบลงในบัตรสินคา
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ บางครั้งไมมีการตรวจรับวัตถุดิบจริงกอนเขาคลัง
และมีพนักงานคลังสินคารับผิดชอบในการรับ-การเบิกและการจัดทํารายงานเปนคนเดียวกัน
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดการรับวัตถุดิบไมตรงกับชนิดหรือจํานวนที่สั่งซื้อไป
เสี่ยงตอการเกิดการทุจริตของพนักงาน และงานไมมีประสิทธิภาพทําใหมีผลตอระบบงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของไมมีประสิทธิภาพดวย
- แนวทางการแกไข คือ มีการตรวจรับวัตถุดิบจริงทุกครั้งกอนลงนามรับเขาคลัง
กําหนดใหแผนกคลังสินคามีเจาหนาที่ดูแล 3 คนแบงแยกหนาที่กันใหชัดเจน ขอระวัง คือคน
ดูแลการรับ-เบิกสินคา กับคนทํารายงานตองไมเปนคนเดียวกัน
1.2 การรับสินคาสําเร็จรูป แผนกผลิตจะนําสินคาที่ไดจากการผลิตเขาคลัง จัดทํา
ใบนําสงสินคาเขาคลัง 1 ฉบับ จะถายเอกสารใบนําสงสินคาเก็บไวเปนหลักฐาน แลวจัดสงใบ
นําสงสินคาพรอมสินคาใหกับแผนกคลังสินคา แผนกคลังสินคาทําการลงบันทึกในใบบัตรสินคา
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ ไมมีการบันทึกการรับสินคาสําเร็จรูปรายวัน ไมมี
การจัดสงรายงานสินคาคงเหลือรายวัน มีการสงอาทิตยละ 2-3 ครั้งรายงานสินคาคงเหลือไมตรง
กับใบบัตรสินคา และการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปในคลังไมเปนระเบียบหรือเหมาะสม
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจจะบันทึกขอมูลไมครบถวน บันทึกขาดหรือเกินไป
และซ้ําซอน รายงานที่ไดไมมีความนาเชื่อถือเพราะขอมูลไมเปนปจจุบัน ผูบริหารนํางบการเงิน
เสนอตอคณะกรรมการไมไดเพราะขอมูลไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือ เสียโอกาสในการขายเพราะใน
รายงานไมมียอดคงเหลือแตสินคายังมีอยูทําใหตองปฏิเสธการสั่งซื้อ และมีโอกาสที่สินคาจะ
ชํารุดและสูญหายสูง
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- แนวทางการแกไข คือ แผนกคลังสินคาตองมีการบันทึกการรับสินคาสําเร็จรูปทุก
ครั้งที่ รับ หรือเบิ กสิ นคา กํ าหนดใหสิ้นวันแผนกคลังสินคาบันทึกรายงานสินคาคงเหลือเปน
รายวันสงใหกับแผนกบัญชี แผนกบัญชีหรือแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารมีการตรวจสอบ
เอกสารหรือรายงานสินคาคงเหลือสม่ําเสมอ มีการตรวจสอบการบันทึกรายการรับ-จายสินคาวา
ไดทําทุกวัน และสามารถนํายอดคงเหลือที่บันทึกไวมาเปรียบเทียบกับสินคาคงเหลือจริงได และ
ควรจัดระบบการเก็บรักษาสินคาใหเปนหมวดหมู สะดวกตอการเบิกสินคา และไมเกิดความ
เสียหายหรือสินคาเสื่อมสภาพได
1.3 การเบิกวัตถุดิบ เจาหนาที่ผลิตจัดทําใบเบิกจายวัตถุดิบ แลวจัดสงใหแผนก
คลังสินคาจัดเตรียมวัตถุดิบสงวัตถุดิบใหแผนกผลิต จากนั้นแผนกคลังสินคาบันทึกบัตรสินคา
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ ไมมีการเซ็นอนุมัติจากผูมีอํานาจในใบเบิกวัตถุดิบ
เพื่อนําไปผลิต มีการแกไขเอกสารการเบิกวัตถุดิบ โดยไมมีลายมือชื่อของผูชวยผูจัดการลงนาม
อนุมัติ มีการลงรายการเบิกเพิ่มเติมหลังจากเสนขีดปดรายการแลว
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีการเบิกวัตถุดิบมากเกินกวาความเปนจริงเมื่อเทียบกับ
สินคาสําเร็จรูปที่ผลิตได อาจจะเกิดการทุจริตของพนักงาน
- แนวทางการแกไข คือ การวางระเบียบในการเบิกวัตถุดิบ ตองมีลายเซ็นอนุมัติใน
ใบเบิกจึงจะเบิกวัตถุดิบได แตหากไมมีผูเซ็นอนุมัติจะเบิกไมได เมื่อมีการแกไขเอกสารจะตอง
ใหผูมีอํานาจอนุมัติเซ็นกํากับรายการเอกสารทุกที่
1.4 การเบิกสินคาสําเร็จรูป เจาหนาที่การตลาดจัดทําใบเบิกจายสินคา แลวจัดสงให
แผนกสินคาเพื่อจัดเตรียมสินคาสงสินคาใหลูกคาหรือสํานักงานใหญ จากนั้นแผนกคลังสินคา
บันทึกบัตรสินคา และจัดทํารายงานสินคาคงเหลือรายวัน สงรายงานสินคาคงเหลือแผนกบัญชี
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ มีสินคาสินคาสําเร็จรูปที่เคลื่อนไหวชาจํานวนมาก
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดคาใชจายในการเก็บรักษาและมูลคาของสินคา
ลดลง
- แนวทางแกไข คือ มีการกําหนดระดับสินคาคงเหลือสูงสุด และระดับต่ําสุด การ
แจงสั่งซื้อและการสํารองสินคา เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการบริหารงาน
2. สํานักงานใหญ การดําเนินงานระบบสินคาคงเหลือมีขั้นตอนการขอเบิกสินคาจาก
โรงสี การรับสินคาจากโรงสี และการเบิกสินคาเพื่อจําหนายใหกับลูกคา ตลอดจนการบันทึก
รายการสินคาในรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ปญหาและจุดออนที่พบ คือ ไมมีการขออนุมัติเบิกสินคา ไมมีผูมีอํานาจอนุมัติใน
การรั บ และการเบิ ก สิ น ค า ไม มี ก ารทวนสอบสิ น ค า ที่ เ ข า มาส ง ที่ สํ า นั ก งานใหญ คลั ง สิ น ค า
รับผิดชอบการรับ การเบิกสินคา การบันทึกรายงานและจัดทํารายงทุกอยางคนเดียว ไมมีการ
วางแผนและควบคุมสินคาในจุดสูงสุดและต่ําสุด
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- ผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดการซื้อสินคาที่เกินความจําเปนหรือปริมาณที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการ อาจจะทําใหพนักงานเกิดความทุจริตในหนาที่ ไมมีใครตรวจสอบ อาจจะทําให
รายงานสินคาคงเหลือกับสินคาที่มีอยูจริงไมตรงกัน และอาจจะทําใหเกิดการจัดทําขอมูลลอยวา
สินคาคงเหลือมากหรือนอยสงผลตอรายงานสินคาคงเหลือ สินคามีมากเกินความจําเปนหรือ
ปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการ
- แนวทางการแกไข คือ กําหนดใหมีการขออนุมัติเบิกสินคาจากผูมีอํานาจอนุมัติทุกครั้ง
เมื่อมีการรับ การเบิก ทุกครั้งตองมีการเซ็นอนุมัติจากผูมีอํานาจเซ็นอนุมัติ กําหนดใหผูมีอํานาจ
หรือหัวหนางานทําการตรวจนับ หรือทวนสอบจํานวนสินคาคงเหลืออยางสม่ําเสมอ แบงหนาที่
ความรับผิดชอบระหวางผูดูแลการรับ-เบิกสินคากับจัดทํารายงานตองคนละคนกัน
และ
กําหนดใหมีการวางแผนและการควบคุมสินคาที่สั่งซื้อจากโรงสี โดยจะสั่งซื้อสัปดาหละครั้ง

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ระบบงานที่กําหนดไวดานการจัดซื้อ มีคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน แตไมมีการจัดทําทางเดินเอกสารของระบบงาน อีกทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไวยั งไมเ พียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานในปจจุบันไมเปนไปตามระบบงานที่
กําหนดไวบางขั้นตอน สวนระบบงานดานสินคาคงเหลือ ไมมีคูมือการปฏิบัติงาน และไมได
จัดทําทางเดินเอกสารของระบบงานไว ทําใหการปฏิบัติงานในปจจุบันไมมีระบบและการควบคุม
ภายที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานการควบคุมภายในดานการจัดซื้อและสินคาคงเหลือ
ของธุรกิจนี้ใหเกิดความถูกตองเหมาะสม ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ดานการจัดซื้อ ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทําทางเดินเอกสาร
ระบบงานดานการจัดซื้อใหชัดเจนและงายตอการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อควรมีการวิเคราะห
รายงานรายละเอียดวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ และการประเมินผูขาย หรือจัดลําดับคุณภาพของ
ผูขาย เพื่อที่บริษัทจะไดผูขายและวัตถุดิบหรือสินคาที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของ
ลูกคา และควรจะมีทะเบียนคุมรายงานสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินคา เพื่อปองกันและควบคุมการ
สั่งซื้อ
2. ดานสินคาคงเหลือ บริษัทควรจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางานไดมี
ขั้นตอนและเปนระบบมากยิ่งขึ้น พรอมกับควรจะมีทะเบียนคุมการรับ-จายสินคา
3. ดานการจัดสายงาน บริษัทควรจะการกําหนดโครงสรางขององคกรใหมหรือหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของแผนกคลั ง สิ น ค า ให ชั ด เจนและแยกหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบโดยแยกคนละคนกัน เพื่อเปนการควบคุมการทํางานของพนักงานไมใหมีการทุจริต
และสามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันเวลา
4. บริษัทควรมีการจัดตั้ งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนของทุกระบบ และเปนการชวยลดขั้นตอนความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดวย

