
 

ข้อสอบ 1 3/2560  

 

ข้อ 3. ข้อ 3. บริษัทใช้ระบบ Gee ในการออก sales order สง่ต่อไปยงัระบบบญัชีการเงิน และแผนกการเงิน จะต้องสง่ไป

ตรวจวงเงิน Credit Limit ในระบบบญัชีการเงินก่อน จงึจะทําการ release sale order ได้  

ให้ทา่นตรวจสอบวงจรรายได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

คาํส่ัง : 

1. ให้ระบหุวัข้อการตรวจสอบ sales order ในระบบ Gee   (10 คะแนน)  

2.ระบหุวัข้อการตรวจสอบ Credit Limit และสตูรท่ีใช้ในการตรวจสอบ Credit Limit ในระบบการเงิน (10 คะแนน) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แนวคาํตอบ 

1. หัวข้อในการตรวจสอบ sales order ในระบบ Gee   ดังนี ้

1) ใช้ Limit check ตรวจวงเงินท่ีรับ Sale orderมาจากระบบ GEE หากเกินวงเงินต้องสง่ให้แผนกการเงินพิจารณาอนมุติั

ใหม ่ 

2) .ใช้ Echo ckeck  ตรวจหลงัจากใสเ่ลขท่ีสนิค้าโปรแกรมอีดิต( Program check )จะเรียกลกัษณะสนิค้า และปริมาณ

จากระบบ มาให้ตรวจสอบหน้าจอ วา่มีเพียงพอกบัSale order หรือไม ่ 

3) .ใช้ Sign check ตรวจหลงัการทํารายการนัน้ หากยอดคงเหลือติดลบ โปรแกรมจะติดเคร่ืองหมาย( Flagged )ใน

รายการนัน้ 

4) .ใช้Validity check ตรวจเลขท่ีSale order และรหสัลกูหนีท่ี้บนัทกึนําเข้าให้ตรงกบัท่ีได้รับอนมุติัและบนัทกึในระบบ

แล้ว 

5).ใช้ Self Checking Digit  ตรวจเลขท่ีบญัชีลกูค้าวา่ตรงกบัแบบการกําหนดเลขท่ีตามโมเดลท่ีกําหนดไว้  เพ่ือป้องกนั

การบนัทกึผิดบญัชีลกูค้า 

6). ใช้ Type check ตรวจคาแรคเตอร์ของฟิลด์ท่ีบนัทกึนําเข้าวา่ตรงกบัท่ีกําหนด เช่น  รับเฉพาะตวัเลขปริมาณ หรือ 

จํานวนเงินของ Sale order  
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7) ใช้ Range  check ตรวจราคาตอ่หน่วยของSale order ท่ีบนัทกึวา่เกินกวา่นโยบายท่ีกําหนดไว้ 

8) ใช้ Relationship check ตรวจความสมัพนัธ์ระหวา่งยอดเงินตาม Sale order ท่ีบนัทกึกบัยอดเงินตามใบอินวอยช์ 

ตรงตรงกนั 

9) ใช้ Completeness check ตรวจสอบวา่ต้องบนัทกึข้อมลูในฟิลด์ของ Sale orderให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 

10) พิมพ์รายงานรายละเอียดลกูหนีเ้กินวงเงินเครดิต แยกตามประเภทลกูค้า มาตรวจสอบเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดหนีส้ญู 

11) พิมพ์รายงานรายละเอียดลกูค้าและวงเงินเครดิต เพ่ือดคูวามผิดปกติของวงเงินลกูหนีแ้ละยอดลกูหนีปั้จจบุนั 

12) พิมพ์รายงานรายละเอียดลกูหนีค้งค้าง ท่ีไม่อาจชําระหนีเ้ม่ือถงึกําหนดวา่มจํานวนเทา่ใด มีการติดตามหนีห้รือไม ่

** ข้อนีต้ามตําราบอกสามารถใช้ CAATTs ตวัอ่ืนๆได้ เช่น   

- ใช้ GAS ตรวจสอบสาระสําคญั( CEAVORP ) ของ Sale order ( อธิบาย ) 

- ใช้ Test Data ตรจสอบความเช่ือได้ของโปรแกรมเก่ียวกบั Credit Limit  
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2.  

- การใช้โปรแกรมตรวจสอบสาํเร็จรูป ตรวจสอบ Credit Limit ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สูตรที่ใช้ในการตรวจสอบ Credit Limit ในระบบการเงนิ ดงนี ้ 

สมมติวา่ใช้ Limit check ตรวจสอบวงเงิน (Credit Limit ) กิจการมีนโยบายกําหนดวงเงินให้ลกูหนีร้ายละ 1 ล้านบาท 

- สมมติมีการขายเช่ือจํานวนเงิน 500,000 บาท โปรแกรมระบบงานจะนํามลูคา่ 500,000 บาทมารวมกบัยอดคงเหลือยก

มาสมมติ 800,000 บาท รวมเป็นยอดหนีค้งเหลือทัง้หมด 1,300,000 บาท และโปรแกรมระบบงานจะนําไปเปรียบเทียบ

กบัวงเงินลกูหนีแ้ตล่ะรายท่ีบริษัทกําหนดไว้ในระบบคือ 1,000,000 บาท  จะเห็นวา่เกินวงเงิน 300,000 บาท โปรแกรม

ระบบงานจะปฏิเสธการทํารายการ  และสง่คืนแผนกการเงินเพ่ือพิจารณาใหม ่

- และสมมติมีการขายเช่ือจํานวนเงิน 100,000 บาท โปรแกรมระบบงานจะนํามลูคา่ 100,000 บาทมารวมกบัยอด

คงเหลือยกมาสมมติ 800,000 บาท รวมเป็นยอดหนีท้ัง้หมด 900,000 บาท และโปรแกรมระบบงานจะนําไปเปรียบเทียบ

กบัวงเงินลกูหนีแ้ตล่ะราย ซึง่บริษัทกําหนดไว้ในระบบคือ 1,000,000 บาท  จะเห็นวา่ไมเ่กินวงเงิน  โปรแกรมระบบงาน

จะอนญุาตให้ทํารายการได้   

 

……………………………………………………………………   จบ  ........................................................................... 

 

แฟ้ม / ฟิลดท่ี์ใช ้ วธีิการตรวจสอบ 
1) ฟิลดว์งเงินเครดิต

ลกูหน้ีจาก

แฟ้มขอ้มูลลกูหน้ี   

2)ฟิลดย์อดหน้ีจาก 

แฟ้มใบแจง้หน้ี   
 

จากโปรแกรมตรวจสอบ ( GAS ) 
1) ใชค้าํสั่ง Summarize เพ่ือสรุปรวมยอดหน้ีของลกูหน้ีแต่ละรายของแฟ้มบิล

ขายแลว้ตั้งช่ือแฟ้มใหม่วา่ Sum AR  
2) ใชค้าํสั่งJoinโดยใชร้หสัลกูหน้ีเป็นคียฟิ์ลด ์ระหวา่งแฟ้มSum AR กบัแฟ้ม

หลกัลกูหน้ีโดยใหแ้ฟ้มSum ARเป็น Primary File และแฟ้มหลกัลูกหน้ี 

Secondary File แลว้ตั้งแฟ้ม Join AR 
3) จากแฟ้ม Join ARใชค้าํสั่ง Extract เลือกเฉพาะลกูหน้ีท่ีมียอดหน้ีเกินวงเงิน

โดยใชเ้ง่ือนไข : ยอดหน้ี  > วงเงินคงเหลือ 
4.พิมพร์ายงานรายละเอียดลกูหน้ีท่ีเกินวงเงินมาตรวจสอบกบัเอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชี 
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