
 

ครัง้ที่  40 2/2561 

 ข้อ 3  

บริษัท  ก  เป็นกิจการจําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีหลายย่ีห้อ มีหลายรุ่น  มีหลายสาขา และคลงัสนิค้ากระจายทัง้กรุงเทพ และ

ตา่งจงัหวดั สมยัก่อนรวมคําสัง่ซือ้แตล่ะสาขา   จึงมีการพฒันาระบบใหมเ่ป็น ระบบออนไลน์  พนกังานทกุสาขาสามารถบนัทกึ

รับและจ่ายสนิค้าได้ทนัที  มีการสรุปยอดทกุสิน้วนั    พนกังานท่ีบนัทกึรายการดงักลา่วทําหน้าท่ีตรวจนบัสนิค้าคงเหลือทกุไตร

มาส  จากการตรวจสอบยงัคงมีข้อผิดพลาดเก่ียวกบัยอดสนิค้าคงเหลือในระบบไมต่รงกบัท่ีตรวจนบั ซึง่ผู้บริหารชีแ้จงสาเหตไุด้

ดงันี ้

1) สนิค้ามีหลายชนิด  หลายประเภท  รหสัสนิค้าแตกตา่งกนัและคอ่นข้างยาว ดงันัน้ทําให้พนกังานสบัสนคีย์รหสัสนิค้า

ผิดพลาด 

2) ข้อมลูสินค้าคงเหลือยกมานําเข้าระบบไมถ่กูต้อง  และบนัทกึรายรับและจ่ายสนิค้าผิดพลาด 

3) พนกังานสาขาทกุคนสามารถเข้าระบบงานเพ่ือบนัทกึ ปรับปรุง และแก้ไขผลต่าง จากการกระทบยอดสนิค้าคงเหลือท่ีตรวจ

นบัได้  และจดัทํารายงานสง่ให้กบัผู้บริหาร และฝ่ายบญัชีสํานกังานใหญ่ทกุสิน้เดือน 

คาํส่ัง 

1. บอกจดุออ่นของ การท่ีพนกังานสาขาทกุคนสามารถเข้าระบบงานได้ระบบ   ( 5 ข้อ ) 

2. ให้เสนอแนะวิธีการควบคมุ  (  5 ข้อ ) 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ 
1. กิจการไมมี่การแบง่แยกหน้าท่ีพนกังานสาขาแตล่ะคน 

เช่น    
- พนกังานสาขาทกุคนสามารถเข้าระบบและแก้ไขรายการ

ผลแตกตา่งของสนิค้าคงเหลือ  
- พนกังานบนัทกึรายการรับและจ่ายสนิค้า เป็นผู้ ท่ีตรวจ

นบัสนิค้าคงเหลือรายไตรมาสด้วย 
 

- ควรจดัทําโครงสร้างและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของพนกังานแตล่ะแผนกขององค์กรแยกจากกนัอยา่ง

ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการทจุริต โดยพนกังานแตล่ะคนควรเข้า

ได้เฉพาะระบบงานท่ีตนเองรับผิดชอบเท่านัน้ เชน่ 

แฟ้มข้อมลูหลกัสนิค้าคงเหลอืให้เข้าได้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับ

อนญุาต นอกจากนีไ้มค่วรให้พนกังานแตล่ะคนรับผิดชอบ

งานท่ีสําคญัหลายด้านในเวลาเดียวกนั เชน่ พนกังานท่ี

บนัทกึรับและจ่ายสนิค้า ไมค่วรทําหน้าท่ีตรวจนบัสนิค้า

คงเหลือด้วย อาจเป็นช่องทางทําให้เกดการทจุริตได้ 

2. กิจการไมมี่การควบคมุการเข้าถงึระบบและแฟ้มข้อมลู( 

Logical Access  ) พนกังานสาขาทกุคนสามารถเข้า

ระบบงานเพ่ือบนัทกึ ปรับปรุง และแก้ไขผลตา่ง จากการ

กระทบยอดสนิค้าคงเหลือท่ีตรวจนบัได้ 
 
 
 
 
 

2.1  กาํหนดรหสัประจาํตวั ( ID ) และรหสัผา่น 

(Password )ใหผู้บ้นัทึกการรับและจ่ายสินคา้ และ

พนกังานทุกคน เพื่อควบคุมใหเ้ขา้ถึงเฉพาะระบบงานและ

แฟ้มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

2.2 กาํหนดสิทธิการทาํรายการ ( Authorization ) 

ใหก้บัพนกังานสาขาทุกคนสามารถทาํรายการไดต้ามความ

จาํเป็น ( On a need basis ) เช่น การปรับปรุง

รายการผลต่าง หรือขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ 

อนุญาตเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเฉพาะเจาะจง  

2.3 ควรจดัให้มีการบนัทกึ ( Audit Logging )ทกุครัง้

พยามเข้าถงึระบบงาน และแฟ้มข้อมลูเพ่ือเป็นหลกัฐานใน

การตรวจสอบให้ทราบถึงความพยายามท่ีจะฝ่าฝืนระบบ

รักษาความปลอดภยัของระบบงานสนิค้าคงเหลือ และทกุ

ระบบงาน 

3. กิจการไมมี่การควบคมุการนําข้อมลูเข้าสูร่ะบบงาน( 

Input Control ) ข้อมลูสนิค้าคงเหลือยกมานําเข้า

ระบบไมถ่กูต้อง  และบนัทกึรายรับและจา่ยสนิค้า

ผิดพลาด  

 

3.1 ใช้เคร่ืองอา่นข้อมลู ( Scanners )เพ่ือควบคมุการ

บนัทกึรหสัสนิค้าท่ีมีหลายชนิด  หลายประเภท  รหสัสนิค้า

แตกตา่งกนัและคอ่นข้างยาว ให้ถกูต้องแมน่ยํา สามารถ

รองรับปริมาณรายการได้จํานวนมาก  
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3.2  ใช้ Self-checking Digit Check ตรวจ

รหสัสนิค้าวา่ตรงกบัแบบการกําหนดเลขท่ีตามโมเดลท่ี

กําหนดไว้ เพ่ือป้องกนัการบนัทกึรหสัสนิค้าผิดพลาด  

3.3 กําหนดให้ระบบมี Echo Check เพ่ือควบคมุ เม่ือ

บนัทกึรายการรับและจ่ายสนิค้าเข้าเคร่ือง เคร่ืองจะแสดง

รายการท่ีบนัทกึกลบัไปยงัเทอร์มินลั (Terminal) ของผู้

ท่ีทําการบนัทกึรายการเพ่ือทําการตรวจสอบความถกูต้อง 
3.4 ใช้ Existence Check การตรวจเลขท่ีและ

รหสัสนิค้าท่ีบนัทกึนําเข้าให้ตรงกบัท่ีได้รับอนมุตั ิและ

บนัทกึในระบบแล้ว  
      

4. กิจการไมมี่การควบคมุการประมวลผลและแฟ้มข้อมลู( 

Processing and File Control ) ไมมี่การสร้าง

หลกัฐานในการตดิตามเพ่ือการตรวจสอบ ( Audit 
Trail  )เก่ียวกบัรายการบนัทกึ  ปรับปรุง และแก้ไข

รายการผลตา่งและข้อผิดพลาด 

 
 
 
 
 

4.1 กําหนดให้ระบบสร้างหลกัฐานในการตดิตามเพ่ือการ

ตรวจสอบ ( Audit Trail  )เพ่ือควบคมุการประมวลผล

ข้อมลู หลกัฐานในการตดิตามเพ่ือการตรวจสอบท่ีชดัเจน 

รวมถึงหลกัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัยอดบญัชี การ

แก้ไขรายการท่ีผิดพลาดให้ถกูต้อง เช่น บนัทกึรายการท่ี

เกิดขึน้ทัง้หมด ( Transaction Log )  
4.2 ใช้ Sign  Check ควบคมุหลงัจากบนัทกึรายการรับ

และจ่ายสนิค้าแล้ว หากยอดสนิค้าคงเหลือตดิลบระบบจะ

ตดิเคร่ืองหมาย (Flagged)ในรายการเพ่ือตรวจสอบหา

สาเหต ุ  
4.3  ใช้ Range check ควบคมุ Unit price ของ

สนิค้าท่ีบนัทกึไมใ่ห้เกินกวา่กิจการกําหนดไว้   
 

5. กิจการไมมี่การควบคมุข้อมลูสง่ออก ( Output 
Control ) ไมมี่จดัทํา และตรวจสอบความถกูต้องรายงาน

เก่ียวกบัสนิค้าคงเหลือ ก่อนสง่ให้กบัผู้บริหาร และฝ่ายบญัชี

สํานกังานใหญ่ทกุสิน้เดือน   

- กาํหนดให้มีการสอบทานส่ิงที่ได้จากการประมวลผล 
5.1 สอบทานรายการ  Proof  Account Activity  
Listings รวมทัง้รายการบํารุงรักษา โดยพนกังานท่ี

บนัทกึรายการ ( User ) เช่น  รายงานการรับและจ่าย
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สนิค้า ,  รายงานการเปล่ียนแปลงราคาสนิค้าคงเหลือ   
5.2 สอบทาน Exception and Summary 
Reports โดยเจ้าหน้าท่ีควบคมุ  เช่น รายงานการ

ปรับปรุงผิดพลาดสนิค้าคงเหลือ   เพ่ือสอบทานหาสาเหตขุอง

การผิดพลาด และสง่ไปยงั พนกังานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือแก้ไขให้

ถกูต้องตอ่ไป 
- การควบคุมการแจกจ่ายผลลัพธ์ ดงันี ้

5.3 จดัทําทะเบียนควบคมุการแจกจ่าย (Distribution 
Registers) เพ่ือแจกจ่ายไปยงัผู้บริหารท่ีได้รับอนญุาต 

5.4 ควรบนัทกึการแจกจา่ยในบนัทกึควบคมุ (Control 
Log) ให้หลกัฐานการลงนามรับและสง่รายงานทกุครัง้ 

5.5 ใช้เทคโนโลยีสง่ Mail ข้อมลูรายงานเก่ียวกบัสนิค้า

คงเหลือไปเก็บใน Mail Box  ของผู้บริหารท่ีได้รับ

อนญุาต 
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