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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

การศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรม 
แปรรูปอัญมณี  : กรณีศึกษา บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด 

 
เรียน  ทานผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถาม 
ที่สละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
  
วัตถุประสงค 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการควบคุม 
ภายในของบริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด โดยประเมินผลการควบคุมภายในตามวงจร 
รายการคา 4 วงจร ตามความเสี่ยงในดานตางๆ ดังนี้ 
 
แบบสอบถาม  มี  2 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2  แบบสอบถามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท จอรจ เจนเซน  

 (ประ เทศไทย) จํากัด ในแตละวงจรการคา 
คําชี้แจง 

 คําตอบที่อยูในชอง “ใช”     หมายความวา   มีการควบคุม 
 คําตอบที่อยูในชอง “ไมใช” หมายความวา   ไมมีการควบคุม  
 ชองหมายเหตุ  ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม 
 กรณีไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามใหใส   “ - ”  ทั้งในชอง “ใช” และ “ไมใช”   

 
ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงท่ีทานใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวประไพพรรณ  เฉลิมพิชัย   รหัสนักศึกษา 4640467 
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สวนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม        
1. เพศ 

(     )   ชาย 
(     )   หญิง 

2. อายุ 
(     )   ต่ํากวา 30 ป 
(     )   30 - 40 ป 
(     )   มากกวา 40 ป 

3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
(     )   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา 
(     )   ปวช. / ปวส. 
(     )   ปริญญาตรี 
(     )   ปริญญาโท 
(     )   อ่ืนๆ ระบุ........................................... 

4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
(     )   ผูบริหาร 
(     )   ผูจัดการแผนก...................................... 
(     )   ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ แผนก....................................... 

5. ระยะเวลาการทํางานในตําแหนงหนาที่ดังกลาว 
(     )   นอยกวาเทากับ 1 ป 
(     )   2 - 3 ป 
(     )   4 - 6 ป 
(     )   มากกวา 6 ป 

6. รับผิดชอบการควบคุมในวงจรใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(     )   วงจรรายได 
(     )   วงจรรายจาย 
(     )   วงจรการผลิต 
(     )   วงจรบัญชีแยกประเภท 
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สวนท่ี 2  แบบสอบถามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด 
ในแตละวงจรการคาดังนี้ 
 

วงจรรายได 
 

แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 

1.   การตลาด     

     1.1   กําหนดนโยบายดานการตลาดที่ชัดเจน     

     1.2   กําหนดเปาหมายดานการตลาดประจําป     

     1.3  จัดทําแผนการตลาดแตละสินคาใหชัดเจนเชน แผนการโฆษณา การ 
สงเสริมการขายและมีการประเมินผลเปนประจําทุกเดือน     
     1.4   จัดทําประวัติสินคาแตละชนิดใหชัดเจน เพื่อใหสามารถทราบจุด  
ออนหรือจุดแข็งของสินคาแตละชนิดไดอยางถูกตอง และเปน ปจจุบัน 
เสมอ     

     1.5 มีการกาํหนดเขตพื้นที่ และผูรับผิดชอบใหชัดเจน     
     1.6  มียุทธศาสตรดานการกระจายสินคา เชน การขนสง คลังสินคา ที่
เหมาะสม     

     1.7 เนนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวย การบริหารปจจัยการ 
ตลาด อยางมีประสิทธิ ภาพ และทันกับสภาพการณ ที่เปลี่ยนแปลง     
2.  การขาย     
     2.1  มีการแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจนระหวางแผนกขาย แผนกจัดสง 
และคลังสินคา แผนกสินเชื่อ แผนกการเงิน แผนกบัญชี   

     2.2   มีการกําหนดอํานาจหนาที่อยางเหมาะสมในแตละหนวยงาน     
     2.3   ตรวจสอบชื่อลูกคากับใบแสดงรายชื่อลูกคาที่ไดรับอนุมัติใหขาย     

     2.4   มีขอกําหนดหรือระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับลูกคา     
     2.5   มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการตั้งราคาขาย และมีการควบ 
คุมตรวจสอบอยูเสมอ     
     2.6   มีการจัดเก็บเอกสารการขายที่เปนระเบียบงายตอการตรวจสอบ 
คนหาและปลอดภัย   
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แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 
     2.7   การขายสินคาทุกรายการมีการอนุมัติกอนสงมอบสินคา     

3.  การใหสินเชื่อ     

     3.1   กําหนดแผนกสินเชื่อแยกจากแผนกขาย     
     3.2   วิเคราะหลูกคากอนใหสินเชื่อ     
     3.3   มีการตรวจสอบและอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และราคาสินคาทุกครั้ง 
กอนทําการขายสินคา     

     3.4   สินเชื่อที่มีการค้ําประกันกับธนาคาร ควรมีการควบคุม     
4.  การรับคําสั่งซื้อ การจัดสงสินคา     

     4.1   มีการรับคําสั่งซื้อจากลูกคาเปนลายลักษณอักษร     
     4.2   ใหนําสินคาออกจากคลังสินคา เมื่อไดรับใบสั่งขายที่ไดรับอนุมัติ 
แลว     
     4.3   การจัดสงสินคา จัดทําโดยพนักงานที่ไมเกี่ยวของกับการสงของ 
หรือการบันทึกบัญชีลูกหนี้     
     4.4   กอนการจัดสงสินคามีการตรวจสอบเปรียบเทียบใบสั่งซื้อของ 
ลูกคากับใบสงของ   

     4.5   มีการจัดทําประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนสงสินคา     
     4.6   กรณีลูกคาตางประเทศไดมีการตรวจสอบและปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ใน LC (Letter of Credit) กอนการสงมอบ   
5.  การชดเชยสินคา รับคืนสินคา การออกใบลดหนี้     

     5.1   มีการกําหนดหลักเกณฑการชดเชยสินคา และการรับคืนสินคา     
     5.2   มีการอนุมัติการชดเชยสินคา การรับคืนสินคา และจัดทํารายงาน 
การรับคืนสินคา     
     5.3   มีการติดตามรายการชดเชย รับคืน เปนประจําทุกเดือน     
     5.4   ใบลดหนี้มีการสอบยันกับใบกํากับสินคาที่เกี่ยวของ และใบรับคืน 
สินคามีหลักฐานการอนุมัติลดหนี้ใหลูกคา     

     5.5   มีการตรวจนับสินคาที่รับคืนกับใบสงคืนของลูกคา และบัญชีรับ 
คืนสินคา     
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แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 

6.  การเก็บเงินจากลูกคา และการติดตามหนี้     

     6.1   กําหนดหนวยงานหรือแผนกที่ทําหนาที่เก็บเงินแยกจากแผนกขาย     

     6.2   มีการคิดดอกเบี้ยหรือคาปรับ สําหรับหนี้ที่เกินกําหนดชําระ     
     6.3   กําหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้เกินกําหนดชําระ   
     6.4   มีการสอบยันความถูกตองของเอกสารประกอบการนําสงสินคากับ 
ใบสั่งขายกอนจัดทําใบกํากับสินคา     
     6.5   มีการจัดทําใบกํากับสินคาทุกครั้งที่มีการขายสินคา โดยคํานึงถึง 
กฎหมายภาษีอากร   

7.  ระบบลูกหนี้     
     7.1   มีการติดตามเพื่อเรียกเก็บหนี้ที่ครบกําหนดชําระจากลูกหนี้ โดยไม 
ลาชา     
     7.2   มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหอายุหนี้คางชําระและสอบทานเปน 
ประจําทุกเดือนกอนดําเนินการติดตามทวงถาม     
     7.3   จัดใหมีการสงหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เปนระยะ     
     7.4   มีการจัดทํางบกระทบยอดระหวางบัญชีคุมลูกหนี้กับบัญชีลูกหนี้ 
รายตัว     

 
หมายเหตุ (ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของวงจรรายได) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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วงจรรายจาย 
 

แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 

1.  เร่ืองท่ัวไป      
     1.1   มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานจัดหาพัสดุและ
แผนกบัญชี   
     1.2   มีการจัดอํานาจหนาที่อยางเหมาะสมสําหรับแตละหนวยงาน     
     1.3   กําหนดหนวยงานกลางที่ทําหนาที่จัดหาไวอยางชัดเจน      
     1.4   จัดทําระเบียบรองรับการปฏิบัติงานอาทิ นโยบาย การจัดซื้อ การทาํ
สัญญา วิธีการคัดเลือกผูขาย เชน ประกวดราคา การประเมินผูขาย      
2.  การแจงความตองการขอใหจัดหา   
     2.1   มีการกําหนดอํานาจอนุมัติในการแจงจัดหา     
     2.2   จัดทําแจงจัดหาเปนลายลักษณอักษร และระบุรายละเอียดของวัสดุ 
หรือบริการ รวมทั้งกําหนดเวลาที่ตองการอยางชัดเจน และครบถวนในใบ
ขอซื้อ     
     2.3   แจงจัดหาตามเงื่อนไขเวลาที่ไดตกลงกับแผนกจัดหา เพื่อปองกัน
การจัดหาเรงดวน     
     2.4   กําหนดจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) และแจงจัดหา เมื่อถึงจุดที่
กําหนดสําหรับวัสดุที่ตองจัดเก็บไว     
     2.5   ตรวจสอบรายการวัสดุคงคลังกอนแจงจัดหา เพื่อใหมีวัสดุคงคลัง
ในปริมาณที่พอเหมาะอยูเสมอ   
3.    การจัดหา     
     3.1   มีการควบคุมโดยผูรับผิดชอบที่ไดรับอํานาจเพียงคนเดียวเปนตัว 
แทนฝายจัดซื้อ   
     3.2   มีขั้นตอนในการคัดเลือกผูจําหนายที่ดีที่สุดในเรื่องของคุณภาพ 
ราคา การสงของ     
     3.3   มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายรวมทั้งสถิติ ราคา และปริมาณ 
ของวัสดุ     
     3.4   จัดลําดับผูขายตามคุณภาพ และบริการ     
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แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 
     3.5   จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาที่จัดหา     
     3.6   มีการแบงแยกผูมีหนาที่จัดหากับผูตรวจรับออกจากกัน     
     3.7   จัดทําราคากลางเพื่อใหเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายกรณีเปนการ 
จางเหมามีการเปรียบเทียบราคาหลายแหงเพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด     
     3.8   ผูบริหารออกเยี่ยมเยียนสรางความคุนเคยกับผูขายรายสําคัญอยาง 
สม่ําเสมอ     
     3.9   ใบสั่งซื้อแตละใบจะตองไดรับการลงนามโดยผูมีอํานาจกอนเสนอ 
ตอผูขาย     
     3.10  กําหนดวิธีการในการจัดหาโดยพิจารณาจากมูลคาของวัสดุหรือ 
บริการ และจํานวนผูเสนอขาย ซ่ึงวิธีการในการจัดหาทุกวิธีควรมีการบัน 
ทึกรายละเอียดของการตัดสินใจซื้อในแตละครั้งใหชัดเจน สามารถติดตาม 
เร่ืองราวไดตามตองการ     
     3.11  ฝายจัดซื้อมีการเจรจาตอรองกับผูจัดจําหนายสินคา เพื่อประโยชน 
ของบริษัทฯ ในดานตางๆ เชน ราคา การรับประกัน การฝกอบรม เปนตน   
     3.12  ฝายจัดซื้อไดทําความเขาใจกับผูจําหนายจนเปนที่ยอมรับกันใน 
เร่ืองการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ 
ที่จาย   

4.  การตรวจรับ     
     4.1   วัสดุที่สําคัญหรือมูลคาสูง ถูกตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ 
หรือของที่มีคุณภาพพิเศษ ถูกตรวจรับโดยผูชํานาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ   
     4.2   ตรวจนับจํานวน และชนิดของวัสดุที่ไดรับกับใบสั่งซื้อ หรือใบสง 
ของ พรอมลงนามผูตรวจรับอยางนอย 2 คนรวมกัน     
     4.3  การซื้อและการรับของควรใชพนักงานคนละคนกัน เพื่อให 
สามารถตรวจเช็คระหวางกันเองได   
     4.4   กําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับ   
     4.5   ทดสอบจุดควบคุมตามที่ผูผลิตหรือผูขายกําหนด เชน การปดผนึก      
     4.6   ช่ังน้ําหนักทดสอบสําหรับวัสดุบางประเภทและกําหนดแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับน้ําหนักที่แตกตางจากใบสงของ 
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     4.7   มีการทดสอบปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามขอกําหนดในใบสั่งซื้อ 
หรือสัญญาซื้อขาย     
     4.8   จัดทํารายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการตรวจรับ     
     4.9   มีการบันทึกบัญชีรับอยางทันกาล และไดรับการอนุมัติถูกตอง     
     4.10 มีการติดตามกับผูขายสําหรับสินคาที่ชํารุดเสียหาย และไดรับไม 
ครบ     
     4.11  เมื่อมีการคืนสินคา มีเอกสารลดหนี้จากผูขาย     
5.  การจายชําระหนี้     
     5.1   มีการอนุมัติชําระหนี้     
     5.2   กําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจจายชําระหนี้     
     5.3   แยกใบสั่งซื้อที่ชําระเงินแลวออกจากใบสั่งซื้อที่ยังไมชําระเงิน     
     5.4   จายชําระหนี้ตรงตามเวลา และเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด     
     5.5   ใบสําคัญที่จายเงินแลว จะตองมีการทําเครื่องหมาย เพื่อปองกันการ 
จายซ้ํา     
     5.6   มีหลักฐานที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบใบสงของกับใบสั่งซื้อ โดย 
ผูมีหนาที่เกี่ยวของ     
     5.7   มีการจัดทําระเบียบการอนุมัติคาใชจายและพรอมตัวอยางลายเซ็น 
ของบุคคลผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อใชอางอิงโดยทั่วไป   
     5.8   เงินสดที่ไดรับมา เชน จากการรับชําระหนี้ไดมีการนําฝากเขาบัญชี 
ธนาคารของบริษัทฯ ในทันทีหรืออยางชาไมเกินวันทําการถัดไป   
     5.9   มีการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเดือน โดยผูที่มิ 
ไดมีหนาที่เกี่ยวของกับการทํารายการเงินสดและธนาคาร   
     5.10  ใชและตรวจการเรียงลําดับเลขที่เช็คไวลวงหนา และทําทะเบียน 
เช็คสําหรับการจายชําระเงิน   
     5.11  จําแนกหนาที่ในการทําใบสําคัญจายออกจากการเขียนเช็คและการ 
เซ็นจายเช็ค     
     5.12  เช็คที่เซ็นสั่งจายโดยผูที่มีอํานาจแลว ควรมีการควบคุมไวเปน 
อยางดี   
     5.13  ควรขีดครอมเช็คทุกรายการ ไมควรระบุจายเปนเงินสดหรือผูถือ   
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6.  ระบบเจาหนี้   
     6.1   มีการตรวจสอบความถูกตองของรายการเจาหนี้กอนการบันทึก 
บัญชี เชน การรับสินคาและราคาตามที่ตกลงกันไว   
     6.2   จัดใหมีการสงหนังสือยืนยันยอดเจาหนี้เปนระยะ   
     6.3   มีการติดตามทวงถามใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้จากผูจัดจําหนาย 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและบันทึกบัญชี   
     6.4   มีการจัดทํางบกระทบยอดระหวางบัญชีคุมเจาหนี้กับบัญชีเจาหนี้ 
รายตัว   
     6.5   กรณีของเจาหนี้เงินกูยืมไดมีการตรวจสอบภาระและเงื่อนไขที่ระบุ 
ไวในสัญญาเงินกูและมีการปฏิบัติใหสอดคลองและถูกตอง   
7.  การควบคุมเงินสดยอย   
     7.1   กําหนดวงเงินสดยอยใหเพียงพอ   
     7.2   กําหนดตัวผูรักษาเงินสดยอย โดยไมควรถือเงินอื่น   
     7.3   ผูรักษาเงินสดยอยหรือผูลงบัญชี จะตองไมเปนผูอนุมัติจาย   
     7.4   ในการจายเงินสดยอย จะตองกําหนดประเภทและวงเงินสูงสุด   
     7.5   ในการจายเงินสดยอย จะตองมีการทําใบสําคัญจายเงินสดยอยแนบ 
กับบิลหรือใบเสร็จรับ เงินทุกครั้ง   
     7.6   ควรมีการตรวจนับเงินสดยอยในมือผูรักษาเงินสดยอยโดยที่ไม 
บอกลวงหนาอยูเสมอ   
     7.7   กรณีเบิกเงินสดยอยออกไป ตองมีการเซ็นใบยืม และมีการอนุมัติ 
ใบยืม    
     7.8   ไมควรใหมีการยืมครั้งตอไปกรณียืมครั้งแรกแลวยังไมไดใชคืน   

 
หมายเหตุ (ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของวงจรรายจาย) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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1.  การวางแผนการผลิต     

     1.1   การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการขาย     
     1.2   การวางกําหนดมาตรฐานตางๆ ขึ้นใช เชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ปริมาณการใชวัตถุดิบ หรือวัสดุส้ินเปลืองตอหนวยสินคาที่ผลิต     
     1.3   ประมาณการใชปจจัยการผลิตตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการผลิต 
และมาตรฐานที่กําหนดไว     
     1.4   วางแผนการผลิตประจําป สัปดาห หรือเดือน และมีการประเมินผล 
อยางมีระบบ     
     1.5   จัดวางแรงงานใหสอดคลองกับแผนการผลิต และลักษณะการ 
ปฏิบัติงาน   

2.  การดําเนินการผลิต   

     2.1   กําหนดอํานาจในการสั่งการผลิต   
     2.2   จัดทําใบเบิกวัสดุซ่ึงมีการอนุมัติถูกตอง และตรงกับรายการผลิต 
ประจํากะ วัน สัปดาห หรือเดือน เปนหลักฐาน และเปนขอมูลในการ 
บันทึกตนทุนการผลิต   
     2.3   กําหนดใชใบลงเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงแรงงานตรงเขางานตามคํา 
ส่ังผลิต   

     2.4   ตรวจสอบคุณภาพสินคาตามมาตรฐานกอนรับผลการผลิต   
     2.5   จัดทํารายงานสินคาที่ไมไดมาตรฐาน พรอมการวิเคราะหสาเหตุ 
อยางมีระบบ   
     2.6   กําหนดมาตรฐานของสินคา และตรวจสอบกับการผลิตจริงอยาง 
สม่ําเสมอ   
     2.7   ประเมินผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนการใชเครื่องจักร แผนการ 
ซอมบํารุง และแผนการปฏิบัติงานตางๆ เปนประจําทุกกะ วัน สัปดาห หรือ
เดือน   
     2.8   ใชบุคคลควบคุมดูแลในโรงงานและลงลายมือช่ือในใบเคลื่อนยาย 
เพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสินคาระหวางแผนกผลิต   
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3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ   
     3.1   พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาอยางตอ 
เนื่อง   

     3.2   ทดลองตลาดดวยผลิตภัณฑใหมๆ เปนระยะ   
     3.3   ศึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อนํามาประยุกตใชในการผลิต เพื่อใหได 
ผลิตภัณฑที่ดีขึ้นดวยตนทุนที่ต่ําลง   

4.  การบริหารคลังสินคา   
     4.1   มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบกันอยางชัดเจนระหวาง 
การรับสินคา การสงสินคา การผลิต และแผนกบัญชี   

     4.2   การรับจายสินคาเขาหรือออกจากคลัง มีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ   
     4.3   จัดใหมีการตรวจนับสินคาคงเหลืออยางนอยปละครั้ง ตามคูมือ 
การตรวจนับที่จัดทําขึ้น ซ่ึงรวมถึงการหาสาเหตุของผลตาง   
     4.4   จัดทําปายกํากับหามจายสําหรับสินคาที่มีปญหา เชน สินคาชํารุด 
สินคาไมไดมาตรฐาน ฯลฯ   

     4.5   มีการทดสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด ตางๆ ใหถูกตองเที่ยงตรงอยูเสมอ   
     4.6   สินคาที่ตัดจากบัญชีแลวเพราะชํารุด ลาสมัย เมื่อมีการนําออกนอก 
คลังตองมีการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกับสินคาปกติ   
     4.7   มีการตรวจรับสินคากับใบสงของ หรือรายงานการผลิต บัญชีสินคา 
ทั้งชนิดและปริมาณ   
     4.8   มีการจัดเก็บสินคาอยางเปนระเบียบในสถานที่ที่เหมาะสมและ 
ปลอดภัย   

     4.9   สินคาที่รับคืนจากลูกคาตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ   
     4.10  มีการสอบทานและระบุถึงสินคาลาสมัยและเคลื่อนไหวชาเพื่อ 
ดําเนินการตอไป   
     4.11  มีการตรวจสอบการตีราคาสินคาคงเหลือและตั้งสํารองตาม 
นโยบายบัญชี   
     4.12  มีการตรวจสอบและอนุมัติรายการปรับปรุงบัญชีสินคาคงเหลือ 
อยางถูกตอง   
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     4.13  จัดทําประกันภัยใหครอบคลุมมูลคาของสินคาที่อยูในคลัง   
     4.14  ใชคลังสินคาที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เชน ประตูลอค และ 
จํากัดการเขาถึงเฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาตเทานั้น   

5.  การบริหารวัสดุ   

     5.1  การรับวัสดุ   

        5.1.1  การรับวัสดุเขาคลังมีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ   

        5.1.2  ผูตรวจรับผูจัดซื้อ ตองไมใชบุคคลเดียวกัน   
        5.1.3  รายการ,จํานวน,ราคา,ผูจัดจําหนาย และเงื่อนไขในใบสงของ 
และใบกํากับสินคาถูกตองตรงกันกับใบสั่งซื้อและสัญญา   
        5.1.4  มีการตรวจนับ ช่ัง ตวง วัด ปริมาณวัสดุทุกรายการ รวมทั้งตรวจ 
สอบคุณลักษณะและเงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนด   
        5.1.5  มีการวิเคราะหและทดสอบคุณภาพวัสดุอยางทันเวลา และเปน 
ไปตามคุณสมบัติที่กําหนดในการสั่งซื้ออยางมีหลักเกณฑ   
        5.1.6  วัสดุที่รอผลการวิเคราะหและทดสอบคุณภาพ ตองแยกกองเก็บ 
และมีปายกํากับหามใช   
        5.1.7   วัสดุที่รับไมถูกตองเสียหายจะตองแจงหนวยงานจัดซื้อ เพื่อ 
แจงใหผูขายนําวัสดุมาเปลี่ยนใหม หรือสงใหครบหรือรับคืน หรือเรียกเงิน 
ชดเชยตอไป   

        5.1.8  การบันทึกบัญชีรับวัสดุถูกตองทันเวลา   

     5.2  การจายวัสดุ   

        5.2.1    การเบิก โอน ยืมวัสดุ มีการอนุมัติ   

        5.2.2    ผูรับ-จายวัสดุกับผูอนุมัติ ตองไมใชบุคคลเดียวกัน   
        5.2.3    การแกไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวน รายการ ตองมีผูอนุมัติลง 
นามกํากับ   
        5.2.4    ใบเบิกวัสดุตองมีการกรอกจํานวน กอนการอนุมัติและกอน 
การจายวัสดุ   

        5.2.5    เจาหนาที่คลังสินคาตองเปนผูจายหรือควบคุมการจาย   

        5.2.6    มีการตรวจนับ ช่ัง ตวง วัด ปริมาณวัสดุที่จายทุกครั้ง   
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        5.2.7    การจายวัสดุที่ไมสามารถตรวจนับ ช่ัง ตวง วัด ไดตองคํานวณ 
โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสม   

        5.2.8    การบันทึกบัญชีจายวัสดุถูกตองทันเวลา   

        5.2.9    การยืมวัสดุตองมีการติดตามทวงถามใหคืนภายในกําหนด   

        5.2.10  ใบยืมตองมีการระบุวันที่ที่สงคืนไวดวย   

     5.3  การจัดเก็บและควบคุมวัสดุ   
        5.3.1   มีการกําหนดพื้นที่การเก็บ ใหรหัสสถานที่เก็บและมีการจัด 
เก็บตามที่กําหนด   
        5.3.2   มีการกําหนดชื่อ หมายเลขกํากับวัสดุ และหนวยนับเปนไป 
ตาม หลักเกณฑที่กําหนด   

        5.3.3   มีอุปกรณในการจัดเก็บ และเครื่องมือในการขนยายที่เหมาะสมกับวัสดุ   
        5.3.4   มีการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการขนถายอยางเปนระบบ 
และสม่ําเสมอ   
        5.3.5   มีการทดสอบเครื่องชั่ง ตวง วัดตางๆ ใหถูกตองและเที่ยงตรง อยู
เสมอ   

        5.3.6   จํากัดบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในคลังพัสดุ   
        5.3.7   สถานที่จัดเก็บควรมีความปลอดภัยเพียงพอ วัสดุไวไฟหรือเปน 
อันตราย ควรมีสถานที่เก็บแยกตางหาก เชน เคมีภัณฑ แกส น้ํามันเชื้อเพลิง   
        5.3.8  จัดเก็บวัสดุแยกเปนหมวดหมู ตามประเภทวัสดุและวัสดุ 
ประเภทเดียวกันเก็บไวในที่เดียวกัน   

        5.3.9    การจัดเก็บวัสดุสะดวกในการจายและงายตอการตรวจนับ   
        5.3.10 มีบัตรกํากับวัสดุ (Bin Card) และบัตรคุมยอดวัสดุ (Stock Card) 
แสดงการรับ-จายและยอดคง เหลืออยางถูกตอง   
        5.3.11 จัดใหมีการบริหารวัสดุคงคลัง เชน การกําหนด Minimum และ 
Maximum Stock Level, Reorder Point, Lead Time, Safety Stock Level 
และการกําหนดประมาณสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)   
       5.3.12  มีการจัดรายงานวัสดุที่ไมเคลื่อนไหวเสนอผูรับผิดชอบในการ
ติดตามแกไข    



 130 

แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 

     5.4  การบริหารอะไหล   

        5.4.1   มีการสั่งซื้อสอดคลองกับแผนการซอมบํารุง   
        5.4.2   มีการกําหนดอะไหลที่มีความจําเปนตอการใชงาน เชน จัดทํา 
การวิเคราะหลําดับความสําคัญของ อะไหลและวัสดุ   
        5.4.3   การจัดเก็บเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิตหรือตามคุณสมบัติ 
ของอะไหลนั้น ๆ   

        5.4.4   มีการบํารุงรักษาอะไหล เพื่อปองกันไมใหเสื่อมสภาพ   
        5.4.5 การตรวจรับและทดสอบคุณภาพเปนไปตามเงื่อนไข 
คุณลักษณะที่กําหนด   

6.  การบริหารสินคาคงเหลือ   

     6.1  การรับสินคาและวัตถุดิบ   
        6.1.1   การรับมอบสินคาเขาคลังมีการตรวจสอบ จํานวน, ชนิดขนาด, 
เกรด และตรงกับหลักฐานการสงมอบ   
        6.1.2   สินคาที่รอผลการทดสอบหรือไมไดคุณภาพ ตองแยกกองเก็บ 
จากสินคาที่ผานการตรวจรับแลว และมีปายกํากับหามจาย   
        6.1.3   การตรวจรับสินคามีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจและสอดคลองกับ 
วันที่รับจริง   
        6.1.4   รายการ จํานวน ราคา ผูจําหนายและเงื่อนไขในใบสงของและ 
ใบกํากับสินคาถูกตองตรงกันกับใบสั่งซื้อและสัญญา   
        6.1.5   สินคาที่ซ้ือตองมีการตรวจนับ ช่ัง ตวง วัด ปริมาณและตรวจ 
สอบคุณลักษณะ และเงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนด   
        6.1.6   สินคาที่รับไมถูกตอง เสียหายจะตองแจงหนวยจัดซื้อเพื่อแจง 
ใหผูขายเปลี่ยนใหมหรือสงใหครบ หรือรับคืน หรือหักเงิน หรือเรียกเงิน 
ชดเชยตอไป   

        6.1.7   การบันทึกบัญชีรับสินคาถูกตองทันเวลา   

     6.2  การจายสินคา    

        6.2.1   มีการบันทึกรายละเอียดการเขา-ออก บริเวณโรงงานหรือคลัง   
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        6.2.2   การนําสินคาออกจากคลัง ตองมีเอกสารอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
ทุกครั้ง   
        6.2.3   การแกไขเพิ่มเติมรายการและจํานวนในใบจายสินคาตองมีผู 
อนุมัติลงนามกํากับ   

        6.2.4   มีเจาหนาที่คลังสินคาควบคุมดูแลการจายสินคาอยางทั่วถึง   
        6.2.5 มีการตรวจนับจํานวนสินคาใหถูกตองตามใบจายสินคากอน 
อนุญาตใหนําสินคาแลวออกจากโรงงานหรือ คลังสินคา   
        6.2.6   การตัดบัญชีสินคาเสียหายเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดและ 
ไดรับการอนุมัติ   

        6.2.7   การบันทึกบัญชีจายสินคาถูกตองทันเวลา   

     6.3  การตรวจนับวัสดุและสินคา   

        6.3.1   หนวยงานที่รับผิดชอบมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจนับ   

        6.3.2   มีนโยบายการตรวจนับสินคาอยูเปนประจําและสม่ําเสมอ   

        6.3.3   มีแผนการตรวจนับเหมาะสม   

        6.3.4   มีมาตรการที่ทําใหพอใจวาการตรวจนับสินคานั้นถูกตอง   

        6.3.5   สินคาไดจัดเตรียมใหตรวจนับไดถูกตอง   
        6.3.6   ตรวจนับสินคาที่ไมรวมในสินคาคงเหลือดวย เชน สินคาของ 
ผูอ่ืนไดแยกตางหากจากสินคาของบริษัท   
        6.3.7   มีการระบุไวชัดเจนในสินคาที่เคลื่อนไหวชาและระบบขั้นตอน 
ของสินคาระหวางผลิตที่แลวเสร็จแตละขั้นตอน   

        6.3.8   มีการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาระหวางตรวจนับ   
        6.3.9   มีการแจกจาย อธิบาย สอบทานและอนุมัติแกพนักงานที่ไดรับ 
มอบหมายหนาที่ในการตรวจนับ    
        6.3.10  กอนเร่ิมการตรวจนับไดมีการตัดยอดเอกสารตาง ๆ ที่หนวย 
งานรับและสงสินคา เชน ใบกํากับสินคา ใบรับสินคา ใบจายสินคา ใบรับ 
คืนสินคา และเอกสารอื่น ๆที่ใช   
        6.3.11  ตรวจสอบจํานวน,ปริมาณและรายละเอียดของสินคาและขั้น 
ตอนที่ผลิตเสร็จในกรณีของสินคาระหวางผลิตไดระบุไวในบัตรตรวจนับ   
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        6.3.12  การตรวจนับทุกครั้งตองมีการเปรียบเทียบกับยอดบัญชี และ
หาสาเหตุของยอดแตกตาง   
        6.3.13  ผลการตรวจสอบหาสาเหตุไดสอบทาน และอนุมัติโดยพนัก 
งานที่ไดรับมอบหมายในกรณีผล แตกตางระหวางปริมาณสินคาที่ตรวจนับ 
ไดกับบัตรคุมสินคา   
        6.3.14   มีการอนุมัติกอนการปรับปรุงบัญชีสินคาของผลแตกตางจาก 
การตรวจนับ   

 
หมายเหตุ (ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของวงจรการผลิต) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
วงจรบัญชีแยกประเภท 

 

แนวทางการควบคุมภายใน ใช ไมใช 

1.  การควบคมุท่ัวไป   
     1.1   แยกหนาที่ในการผานรายการรายวันไปแยกประเภท ควรถูกแยก 
ออกจากหนาที่ในการจัดเตรียมและการตรวจสอบใบสําคัญทั่วไป   
     1.2   แยกหนาที่ในการเตรียมงบทดรอง จากหนาที่การทําบัญชีแยกประ 
เภท   
     1.3   มีการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน และผังบัญชี พรอมอธิบาย 
อยางครบถวน   
     1.4   มีการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมถึงตารางการทํางานใน 
ตอนสิ้นงวดและการเตรียมรายงานการควบคุม   

     1.5   มีการใชรหัสผานกําหนดระดับการใชงานของผูใช    
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     1.6   มีการยกเลิกอํานาจการเขาใชโปรแกรมเมื่อมีพนักงานลาออกภาย 
ในเวลาที่กําหนด   
     1.7   มีการจัดทําการสํารองขอมูลและดําเนินการตามแผนงานเพื่อปอง 
กันการสูญหายของขอมูลตางๆ   

2.  การควบคุมรายการคา   
     2.1   การพิมพเลขที่ใบสําคัญตางๆ ไวลวงหนาโดยแผนกบัญชีหรือ 
แผนกการเงิน   
     2.2   ขอมูลตางๆ ในใบสําคัญ เชน เลขที่บัญชี ถูกตรวจสอบ เพื่อความ 
ถูกตอง   
     2.3   มีการตรวจสอบความถูกตองของรายการบัญชีตางๆ กอนการบัน 
ทึกบัญชี   
     2.4   รายการรายวันที่ถูกตรวจสอบวาถูกตองแลวจะถูกผานรายการโดย 
เจาหนาที่เฉพาะที่ไดรับมอบหมายและไมมีหนาที่ในการเตรียมเอกสาร 
หรือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล   
     2.5   ตรวจสอบวายอดรวมเดบิตเทากับยอดรวมเครดิตสําหรับทุกครั้งที่ 
ผานรายการ   
     2.6   ยอดรวมจํานวนเงินที่ถูกผานรายการจากรายการรายวันไปยังบัญชี 
แยกประเภทถูกนํามาเปรียบเทียบกัน   
     2.7   มีการสอบทานยอดระหวางกันสําหรับบัญชีตางๆ อยางเพียงพอ 
รวมถึงการเตรียมรองรอยในการตรวจสอบดวย   
     2.8   ใบสําคัญตางๆ ถูกเก็บเขาแฟมเรียงตามเลขที่ และมีการตรวจสอบ 
แฟมนั้นในทุกๆ งวดเพื่อใหทราบวาเอกสารตามเลขที่ตางๆไดเรียงลําดับ 
ครบถวนสมบูรณหรือไม   
     2.9   การปรับปรุงที่เปนมาตรฐานตางๆ ไดถูกจัดทําขึ้นทุกสิ้นงวดและ  
มีการจัดพิมพรายละเอียดเพื่อตรวจสอบ   
     2.10  งบทดลองถูกจัดเตรียมขึ้นทุกงวด และถามีผลตางระหวางยอดดาน 
เดบิตและยอดดานเครดิตจะตองถูกตรวจสอบอยางเหมาะสม   
     2.11 ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทคุมถูกนํามาเปรียบเทียบกับบัญชี
แยกประเภทยอยโดยสม่ําเสมอ   
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     2.12  รายงานพิเศษตอนสิ้นงวดถูกจัดพิมพขึ้นเพื่อใหการสอบทานโดย 
นักบัญชีและผูจัดการกอนที่จะมีการจัดทํางบการเงิน   
     2.13  ไดจัดใหมีการทําการวิเคราะหรายการบัญชีในงบดุล เมื่อทําการ 
ปดบัญชี   
     2.14   มีการวิเคราะหหาสาเหตุความแตกตางที่มีนัยสําคัญที่เกิดจากการ 
เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเลขงบประมาณ   

     2.15   การปดบัญชีสามารถกระทําใหเปนไปตามกําหนดเวลา   
     2.16   มีการจัดสงขอมูลสําหรับผูบริหารภายในกําหนดเวลา พรอมการ 
อธิบายตัวเลขตางๆ อยางเหมาะสม   

 
หมายเหตุ (ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของวงจรบญัชีแยกประเภท) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข 
สัญลักษณผังทางเดินเอกสาร 

 
สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ คําอภิปราย

เอกสาร
เอกสารหรือรายงานที่จัดเตรียมดวยมือหรือ

พิมพออกจากเครื่องพิมพ

เอกสารออกเปนชุด
เอกสารที่ออกเปนชุดโดยมีลําดับของเอกสาร

แสดงอยูมุมดานขวา

ขอมูลเขาหรือออก 

หรือ ใบสําคัญ หรือ

บัญชีแยกประเภท

ใชแทนขอมูลเขาหรือออก ใบสําคัญ หรือ

บัญชีแยกประเภทในภาพทางเดินเอกสาร

การประมวลผล การประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร

การทํางานดวยมือ การประมวลผลดวยมือ

แฟมขอมูล
การจัดเก็บขอมูลดวยมือ ซ่ึงสามารถจัดเก็บได

ดังนี้

แบบ N คือ เรียงตามเลขที่
ทางเดินเอกสาร

หรือทิศทางการ

ทํางาน

ทางเดินเอกสารหรือทิศทางการทํางาน

ทางเดินขอมูล ทิศทางของทางเดินขอมูล

1 2
3
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จุดเชื่อมตอระหวางหนา
ใชสําหรับเชื่อมโยงแผนภาพทางเดินเอกสาร

ระหวางหนา

กลองบรรจุ ใชสําหรับบรรจุสินคาหรือวัตถุ

สินคาสําเร็จรูป ใชแทนสินคาสําเร็จรูปที่พรอมจําหนาย

อนุมัติแลว แสดงการผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว

ตรวจสอบแลว ผานการตรวจสอบแลว

จุดส้ินสุด เปนจุดส้ินสุดของทิศทางเดิน

ขอเสนอแนะหรือ

คําอธิบาย
ใชสําหรับอธิบายขอมูลเพ่ิมเติม

การตัดสินใจหรือ

ทางเลือก
ใชแทนการตัดสินใจเพ่ือแสดงทางเลือก

แนบเขาดวยกัน การนํามาแนบดวยกัน
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สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ คําอภิปราย

เช็คหรือเงินสด เช็คหรือเงินสด

รวบรวมเอกสารไป
แสดงการรวบรวมเอกสารไปตามทิศทางของ

ผังทางเดิน

วัตถุดิบหรือของเสีย วัตถุดิบหรือของเสีย

ทางเดินเอกสารทั้ง 2

 ทิศทาง

ทางเดินเอกสารหรือทิศทางการทํางานทั้ง

สองทิศทาง

ทางเดินของขอมูล 

ทั้ง 2 ทิศทาง

ทางเดินของขอมูลหรือทิศทางการทํางาน      ทั้ง

 2 ทิศทาง



 138 

ภาคผนวก ค 
การพิทักษสิทธิ์ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ    นางสาวประไพพรรณ   เฉลิมพิชัย 
 
วัน เดือน ปเกดิ  24 กุมภาพนัธ 2519 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทยัพายพั  
   ปการศึกษา 2536 
   สําเร็จการศึกษาปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา  
   2542 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2542 - 2543  ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็น บี แอคเคารติ้ง  
   จํากัด 
   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการบัญชี บริษัท จอรจ เจนเซน  
   (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 
 

 


