แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
กรณีศกึ ษา : ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จากัด กาแพงแสน
จินดา เสถียรุจกิ านนท์

สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค
มาจาหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า
มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความ
สมั ครใจเพื่ อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตน
และหมู่คณะ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด ก่อกาเนิดขึ้นโดยนิสิตที่เรียนวิชาสหกรณ์ ใน
พ.ศ. 2486 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อพยพเข้า
มาเรียนที่บางเขน ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างไม่ครบถ้วนแตกต่างจากท่าเตียนที่เคยศึกษาเล่าเรียนอยู่ก่อน
ร้านสหกรณ์จึงหาสินค้าที่นิสิตต้องการมาจาหน่าย เมื่อสงครามสงบลงนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
ย้ายกลับไปเรียนที่ท่าเตียนร้านสหกรณ์จึงเลิกไป จนกระทั่ง พ.ศ. 2500 ร้านสกรณ์จึงเกิดขึ้นใหม่จนถึง
ปั จจุ บั น ต่ อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ท าโครงการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยและได้ ขยายพื้ นที่ วิ ทยาเขต
ในท้องที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จากัด กาแพงแสน จึงได้จัดตั้งขึ้น
สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2522 ดาเนินธุรกิจมา 40 ปี ณ วันสิ้นปี 30 มิถุนายน 2561 มี
สมาชิกจานวน 2,076 คน ทุน ดาเนิน งาน 9,031,287.14 บาท สหกรณ์ ดาเนิ นธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จาหน่ายเพียงธุรกิจเดียว ในรอบปีมียอดขาย 26,598,440.69 บาท ลดลงจากปีก่อน 8,100,339.09
บาท ผลการด าเนิ น งานขาดทุน สุ ทธิ 1,052,781.04 บาท ปี ก่ อนขาดทุ น สุท ธิ 955,428.42 บาท มี
วัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเป็นร้านสวัสดิการเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้กับนิสิต บุคลากรและ
หน่ ว ยงานของวิ ทยาเขตก าแพงแสน คณะกรรมการที่ เข้ ามาด าเนิ นการมาจากอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกัน สหกรณ์ต้อง
ปรับตัวและพัฒนาการจัดการ และรูปแบบการดาเนินงานเพื่อให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ การวางแผน
เพื่อกาหนดแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิภาพด้ านการจัดการ ทั้ งที่ ตัวสิ นค้ า การจั ดการคลั งสิ นค้ า หรือลด
กระบวนการทางานที่ซ้าซ้อน หรือการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการดาเนินงาน เพื่อให้ทันต่อการ
แข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทันเวลา
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ร้านสหกรณ์ เกษตรศาสตร์ จากัด ดาเนิ นธุรกิ จจัดหาสิน ค้ามาจาหน่าย เพื่อบริการแก่ นิสิ ต
บุคลากร หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และบุคคลทั่วไป ในการจัดซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 15,500 รายการ โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ รายได้หลักมาจาก
การขายสินค้าและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าที่ขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน สินค้าที่ซื้อมา
จาหน่ ายมี ห ลากหลายชนิ ด เช่น สิ น ค้าอุ ป โภคบริโภค เครื่อ งใช้ ในครัวเรือ น เครื่องเขีย นแบ บพิ ม พ์
เครื่ อ งแบบนิ สิ ต อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และผั ก สดปลอดสารพิ ษ เน้ น สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี
จาหน่ายในราคายุติธรรมไม่สูงกว่าร้านค้าอื่น หากสหกรณ์บริหารงานมีผลกาไรสมาชิกผู้ซื้อสินค้าจะ
ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเฉลี่ยคืน
สหกรณ์ สั่งซื้อสิน ค้า 2 วิธี คือ 1. ซื้อเป็ น เงิน สด ส่ ว นใหญ่ เป็ นสิ นค้า ประเภทเครื่องดื่ ม
ไอศครีม ขนมสด อาหารกล่ อง ผักสดปลอดสารพิ ษ ที่ผู้ ขายน ามาส่ง ให้ ที่สหกรณ์ แ ละสิน ค้าทั่วไปที่
ผู้จัดการเป็นผู้จัดซื้อที่ร้านค้าย่านสาเพ็ง กรุงเทพมหานคร 2. ซื้อเป็นเงินเชื่อ เป็นสินค้าสินค้าอุปโภค
บริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องแบบนิสิต อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ร้านค้าหรือบริษัทผู้ขายมาติดต่อขายสินค้าให้กับสหกรณ์ สาหรับจุดจาหน่ายที่หอพักนิสิต ไม่สามารถ
ซื้อสินค้าเข้าร้านเองได้ ต้องเบิกสินค้าจากร้านที่สานักงานสหกรณ์เท่านั้น
สหกรณ์จาหน่ายสินค้า 2 วิธี คือ จาหน่ายเป็นเงินสดให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป และ
จ าหน่ ายเป็ นเงิ นเชื่ อแก่ สมาชิ กที่ เป็ นข้ าราชการ พนั กงานราชการและลู กจ้ างประจ าของมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนและหน่วยราชการเท่านั้น โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบของ
สหกรณ์กาหนดไว้
สหกรณ์ มีจุดจาหน่าย 2 แห่ง คือ 1.หน้าร้านสหกรณ์ จาหน่ายสินค้า ทุกชนิดที่ ได้กล่าว
ข้างต้น และเป็นจุดจาหน่ายสินค้าเงินเชื่อ 2.หอพักนิสิต จาหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น สิ้นวันตามเวลาที่
สหกรณ์ กาหนด เจ้ าหน้ าที่ ขายจะนาเงิน สดและรายงานขายมาส่ งให้เจ้าหน้ าที่ ก ารเงินที่ สานัก งาน
สหกรณ์ โดยจุดจาหน่ายทั้งสองแห่ง มี คู่แข่ง ทางการค้า คือ ร้านค้าสะดวกซื้อ เซเว่น -อีเลฟเว่น เปิ ด
จาหน่าย 24 ชั่วโมง
การดาเนินธุรกิจจั ดหาสินค้ามาจาหน่ายของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จากัด นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพโดยปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบบัญ ชี
ที่พัฒนาโดยผู้อื่นมาเป็นโปรแกรมระบบบัญ ชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ร้านสหกรณ์เริ่มใช้
โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 ในปีบัญชี 30 มิถุนายน 2560 เพื่อช่วยประมวลผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ให้เป็น ปัจจุบันและทั นเวลา โดยบัน ทึก ด้วยระบบ (Point of Sales : POS)
บันทึกข้อมูลการขายสินค้า ณ จุดขายทันที่ที่สมาชิกจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า โปรแกรมจะบันทึกการขายสินค้า
บันทึกการรับเงินและลดยอดสินค้าคงเหลือ ในกรณี ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อโปรแกรมจะบันทึก การขาย
สินค้า บั นทึก ยอดลูก หนี้และลดยอดสินค้าคงเหลือ การบันทึ กระบบซื้อสินค้า ระบบเจ้าหนี้ การค้ า
ระบบการจาหน่ายสินค้า ระบบลูกหนี้การค้า และทุกระบบงานจะเชื่อมโยงไปยังระบบสินค้าคงคลัง
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ซึ่ง มีประเภทสินค้า และปริมาณรายการสินค้าจานวนมาก เมื่อมีรายการซื้อและขายสินค้าระบบจะ
บันทึกรายการเคลื่อนไหวแต่ละรายสินค้า ทาให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถพิจารณาแนวโน้มด้านการขาย
ของสินค้า มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลสนับสนุนการสั่งซื้อสินค้า การขายสินค้า หรือแม้แต่การ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของสมาชิก รวมทั้งการใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode Scanner) เพื่อการ
นาเข้าข้อมูลในการขายสินค้าที่ถูกต้อง รวดเร็ ว การประมวลผลของระบบ POS จะบันทึกข้อมูลแฟ้ม
บัญชีขายสินค้า ลูกหนี้การค้า เงินสดและสินค้า คงคลังในเวลาเดียวกัน เป็นลักษณะประมวลผลทันที
(Realtime Processing) การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนรวม
และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้าและส่งผลทางอ้อมต่อการลดต้นทุนในด้านการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บสินค้า ค่าเสียโอกาส และลดต้นทุนที่เกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพและเสียหาย. ดังนั้น เพื่อสนับสนุน
ให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการสินค้า คงคลังที่เหมาะสม และมีระบบสารสนเทศทางการเงินการ
บัญชีที่รวดเร็ว จึงจัดทาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยดาเนินดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลสภาพปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา :
ร้า นสหกรณ์เ กษตรศาสตร์ จ ากัด ก าแพงแสน โดยเก็บ รวบรวมจากรายงานของผู้ส อบบั ญ ชีแ ละ
กระดาษทาการและจากการสอบถามผู้สอบบัญชีสหกรณ์
2. ข้อมูลทั่วไปของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จากัด กาแพงแสน โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน การดาเนินธุรกิจและข้อมูลทางการเงินจากแฟ้มประวัติสหกรณ์ และ
รายงานกิจการประจาปีของสหกรณ์
3. ข้ อ มู ล ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริห ารสิ น ค้ า คงคลั ง ธุ รกิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มา
จาหน่าย ของ ดังนี้
3.1 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลการกาหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุร กิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มาจ าหน่ า ยจากแฟ้ ม ประวั ติ ส หกรณ์ และค าสั่ ง มอบหมายงานหรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
3.2 การกาหนดระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
จากเอกสารการกาหนดระเบียบปฏิบัติงานของสหกรณ์ และในแฟ้มประวัติสหกรณ์
3.3 การจัดทาบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายเก็บรวบรวม
จากกระดาษทาการสหกรณ์ และสอบถามผู้สอบบัญชี
3.4 ขั้นตอนการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย เก็บรวบรวมจากกระดาษทาการสหกรณ์ และ
คู่มอื การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
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2. การจัดกระทากับข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล
1. น าข้ อมู ลสภาพปั ญ หาการบริ หารสิ นค้ าคงคลั งธุ รกิ จจั ดหาสิ นค้ ามาจ าหน่ ายของร้ าน
สหกรณ์ เกษตรศาสตร์มาแยกตามประเด็นปั ญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางแก้ไข
2. นาระบบการควบคุมภายในและการบริหารสินค้าธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจาหน่ายของ
ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ ศึก ษาเปรี ยบเทีย บกับ ระบบการควบคุมภายในแบบมาตรฐานตามหลัก
ของ COSO และทฤษฎีการบริหารสินค้าคงคลัง ด้านการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารสินค้าในแต่ละ
ขั้น ตอนของการจัดหาสินค้ามาจาหน่ ายและการจัด ทาบัญ ชี รวมถึง การนาเทคโนโลยีม าใช้ใ นการ
ปฏิบัติง าน และวิเ คราะห์ห าจุด อ่อ นหรือ ความเสี่ย งที่ส หกรณ์ป ฏิบัติไ ม่เ ป็น ไประบบการควบคุม
ภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการควบคุมด้านการบริหารสินค้า
คงคลังที่มีประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์
3. การกาหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จาหน่าย
นาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลมากาหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการ
บริ ห าร สิ น ค้ า คงคลั งธุ ร กิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มาจ าหน่ า ย และแนวทางบริห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับสภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ แยกเป็น
3.1 แนวทางการควบคุมด้านบัญชี
3.2 แนวทางการควบคุมด้านบริหาร
3.2.1 การควบคุมด้านบริหารจัดการ
3.2.2 การควบคุมด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
3.3 แนวทางการควบคุมด้านโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
3.1 การควบคุมด้านบัญชี เป็นการกาหนดวิธีการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ป้องกัน ดูแล รักษาสินทรัพย์และเอกสารหลักฐานของสหกรณ์ให้ปลอดภัยจากการทุจริต ผิดพลาดทั้ง
ปวง และเนื่องจาก คณะกรรมการดาเนินการมีหน้าที่รับผิดชอบให้มีการจัดทาบัญชีและงบการเงินตาม
กฎหมายสหกรณ์ และ ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ รวมทั้ ง รับ ผิ ดชอบต่อ ความถูก ต้ อ งและความ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินด้วย ซึ่งการควบคุมด้านบัญ ชีทาให้การจัดทาบัญชีและงบการเงินของ
สหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
1. การจัดทาบัญ ชีและงบการเงินเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และระเบียบนาย
ทะเบียน สหกรณ์ รวมถึงมีความถูกต้องตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้
2. นโยบายการบัญ ชี ที่ถือปฏิบั ติในการจัดทาบั ญ ชีและงบการเงิน ของสหกรณ์
เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
3. การแสดงรายการในงบการเงิ น เป็ น ไปตามรู ป แบบที่ น ายทะเบี ยนสหกรณ์
กาหนด และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
1. กาหนดนโยบายการบัญชีไม่เหมาะสม
2. ไม่มีการควบคุมเอกสารทางบัญชีทาให้มีเอกสารสูญหาย เสียหาย
3. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
4. บันทึกรายการบัญชีโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
5. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
6. การบันทึกบัญ ชีการจัดทาบัญ ชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ไม่เรียบร้อย ไม่เป็น
ปัจจุบัน
7. ยอดรวมบัญ ชีย่อยไม่ถูกต้องตรงกับบัญ ชีแยกประเภททั่วไป (บัญ ชีคุมยอด)
เป็นประจา
8. การจัดทางบการเงินไม่เป็นไปตามรูปแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
9. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เพียงพอ
10. ไม่สามารถปิดบัญชีประจาปีได้ทันตามกาหนด
แนวทางการควบคุมภายในทางด้านบัญชี ควรจัดให้มีดังนี้
1. การจั ดท าบั ญ ชี เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ พ .ศ. 2542 และ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 65 และมาตรา 66 เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2. มีการกาหนดนโยบายการบัญชีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาบัญชี เหมาะสม
กับลักษณะการดาเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
3. การอนุมัติ ควรมีการอนุมัติรายการก่อนที่จะบันทึกรายการ โดยทุกรายการ
จะต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจตามกฎระเบียบที่กาหนด
4. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีทียังไม่ได้ใช้อย่างชัดเจน
5. มีการอนุมัติการเบิกใช้เอกสารทางบัญชีโดยผู้มีอานาจ
6. มี ก ารจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม เอกสารทางบั ญ ชี แ ต่ ล ะประเภทเป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบกากับสินค้า ทะเบียนคุมเช็ค เป็นต้น
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7. ควบคุมความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ รายการที่นามาบันทึกจะต้อง
เกิดขึ้นจริงสมเหตุสมผล และรายการที่ถูกอนุมัติจะต้องถูกบันทึกอย่างครบถ้วนทุกรายการ เช่น มีเลขที่
เรียงลาดับ เพื่อการควบคุ มความครบถ้วน มีช่องสาหรับการบัน ทึกการอนุ มั ติโดยผู้รับ ผิดชอบ มีการ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกันกับรายการที่บันทึกบัญชี เป็นต้น
8. การกระทบยอดบัญ ชีคุม (Reconciliation) กับ ยอดรวมของบัญ ชีย่อยอย่าง
สม่าเสมอ ในกรณีมีข้อแตกต่างต้องวิเคราะห์หาเหตุผลจนเป็นที่พอใจและทารายการปรับปรุงบัญชีตามที่
จาเป็น
9. มีการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีกับเอกสารจากบุคคลภายนอก เป็นการ
ตรวจสอบยอดตามบัญ ชีกับใบแจ้งยอดซึ่ง ได้รับจากบุคคลภายนอกกิจการ เช่น ใบแจ้ง ยอดเงิน ฝาก
ธนาคาร (Bank statement) /สมุดคู่บัญ ชีเงินฝาก หนัง สือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ทุนเรือนหุ้น และลูกหนี้
การค้า เป็นต้น กรณีพบข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ
10. มีการจัดทางบทดลองประจาเดือน
11. มีการจัดทางบการเงินและแสดงรายการตามรูปแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดโดยเปิดเผยข้อมู ลอย่างเพียงพอ เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงการเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้ เกิดการ
เข้าใจผิด
3.2. การควบคุมด้ านบริห าร เป็นการจัดแบ่ งส่วนงานภายใน การแบ่ง แยกหน้ าที่
ความรับผิดชอบ การกาหนดระเบียบปฏิบัติวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่ทาให้การดาเนินงานและการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบัง คับ ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ระเบียบของสหกรณ์และนโยบายที่กาหนด ซึ่งการ
ควบคุมด้านบริหารแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) การควบคุมด้านบริหารจัดการ 2) การควบคุมด้านบริหารธุรกิจ
3.2.1 การควบคุมด้านบริหารจัดการ เป็นการควบคุมด้านการจัดการ การควบคุม
ด้านทรัพยากรบุคคล การควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและนโยบาย การควบคุม
ด้านการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการควบคุม ดังนี้
1. การจัดแบ่งส่วนงานภายในสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม
2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม
3. การก าหนดระเบี ย บของสหกรณ์ ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานและการ
ดาเนินธุรกิจ ทุกด้าน รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อบังคับสหกรณ์
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับและ
ระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ ของสหกรณ์
5. การกาหนดแผนงานหรือเป้าหมายและงบประมาณประจาปีเป็นไปอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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6. การบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การควบคุมภายในด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1. การแบ่งส่วนงานภายในสหกรณ์ ไม่เหมาะสมไม่ได้คานึงถึงการควบคุม
ภายในที่ดี
2. การจัด ทาสั ญ ญาจ้ างเจ้าหน้าที่ และเรียกหลั กประกั นการทางานไม่
เหมาะสมเพียงพอกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่ง
3. การกาหนดระเบียบของสหกรณ์ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อบังคับสหกรณ์
4. เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ล ะเว้ น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และ นโยบายที่กาหนด
5. เก็บรักษาเงินสดในมือเกินกว่าวงเงินที่กาหนด
6. จ่า ยเงิน โดยไม่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจ ไม่ มี ห ลั ก ฐานการจ่ า ย
จ่ายเงินซ้าหรือ จ่ายเงินเกิน
7. เงินสดขาดบัญชีหรือเงินสดเกินบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ
แนวทางควบคุมภายในด้านบริหารจัดการ
1. จัดแบ่งส่วนงานภายในสหกรณ์ให้เหมาะสม และแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ โดยคานึงถึงการควบคุมภายในที่ดี โดยแบ่งแยกหน้าที่บันทึก
บัญชี ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ การเงิน คลังสินค้า และผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่
ขาย ออกจากกัน
2. จัด ท าสั ญ ญาจ้ างเจ้ าหน้ า ที่ แ ละเรี ย กหลั ก ประกั น การท างาน อย่ า ง
เหมาะสม เพียงพอกับหน้าที่ความรับผิ ดชอบของเจ้าหนาที่แต่ละตาแหนงเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้น
3. กาหนดระเบี ย บของสหกรณ์ อย่ างชั ด เจนเพื่ อใช้ เป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติให้ครอบคลุมการดาเนิ นงาน รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อบัง คับสหกรณ์ เช่น
ระเบี ยบว่ าด้ ว ยการจ าหน่ ายสิน ค้ าเป็ น เงิน เชื่ อ ซึ่ ง ลู กหนี้ ข องสหกรณ์ มี 2 กลุ่ ม คื อ สมาชิก กั บ ส่ว น
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องวงเงิน
ระยะเวลาในการชาระหนี้ หลักประกัน ที่สาคัญคือความสามารถในการชาระหนี้ จึงควรกาหนดระเบียบ
แยกตามลักษณะลูกหนี้ให้ชัดเจน และควรกาหนดระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองขึ้นถือใช้ เพื่อใช้สาหรับ
การซื้อสินค้าเงินสด
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4. แจ้งเวียนระเบียบต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
และคาสั่งสหกรณ์
5. จัดทารายงานการรับ-จ่ายและเงินสดคงเหลือเป็นปัจจุบัน ตรวจนับเงิน
สดคงเหลือในมือเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เก็บรักษาเงินสดทราบล่วงหน้า
6. ก าหนดวงเงิน ขั้ น สู ง ที่ จ่ า ยเป็ น เงิน สดได้ ตรวจสอบความครบถ้ ว น
ถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินก่อนการอนุมัติจ่าย มีการลงลายมือชื่อผู้รับเงินและประทับตรา “จ่ายแล้ว”
ในเอกสารการจ่ายเงิน และกาหนดผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
7. มีการเปรียบเทียบเงินสดคงเหลือในมือให้ ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือ
ตามบัญชีในสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยสม่าเสมอ กรณีพบข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ
3.2.2 การควบคุมด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมด้านการบริหารธุรกิจของ
ร้านสหกรณ์ เป็นการควบคุมด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย เนื่องจากร้านสหกรณ์ดาเนินธุ รกิจด้าน
เดียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการควบคุม ดังนี้
การควบคุมด้านธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจาหน่าย เป็น เป็นธุรกิจที่สหกรณ์
จัดหา หรือจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์การศึกษา เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร
กล่องและผั กปลอดสารพิ ษ มาจำหน่ายให้ กับนิสิต บุ คลากร หน่ วยงานของวิทยาเขตกาแพงแสน และ
บุคคลทั่วไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ โดยจาหน่ายในราคาที่เหมาะสมสาหรับประเภท
ชนิดและคุณภาพสินค้า เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
1. การดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายมีประสิทธิภาพ
2. การด าเนิ น ธุ ร กิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มาจ าหน่ า ยเป็ น ไปตามระเบี ย บของ
สหกรณ์และแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
3. การบันทึกรายการบัญ ชีเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายเป็นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วน
4. ลูกหนี้การค้าคงเหลือมีอยู่จริงและสิทธิเรียกร้องเป็นของสหกรณ์
5. สินค้าคงเหลือมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
6. เจ้าหนี้การค้าคงเหลือมีอยู่จริงและเป็นภาระผูกพันของสหกรณ์
7. มี ก ารตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว้ ใ นจ านวนที่ เพี ย งพอส าหรั บ การ
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
8. การตัดจาหน่ายหนี้สูญและการตัดสินค้าขาดบัญชี หรือสินค้าเสื่อมสภาพ
ชารุด/ล้าสมัยเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ขั้นตอนการซื้อ
สหกรณ์ ซื้ อสิ นค้ า 2 วิ ธี คื อ 1. ซื้ อเงิ นสด 2. ซื้ อเงินเชื่ อ สหกรณ์ ไม่ มี
ข้อมู ลเกี่ ยวกั บ สิน ค้า คงเหลื อ ผู้ จัด การสหกรณ์ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาซื้ อสิ น ค้ า เจ้า หน้ าที่ ข ายสิ น ค้ าหรื อ
เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า เป็นผู้สารวจสินค้าที่ชั้นวางสินค้าและห้องเก็บสินค้า แจ้งให้ผู้จัดการทราบเพื่อซื้อ
สินค้า
เมื่อผู้ขายสินค้าส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเป็นผู้ตรวจรับสินค้า
กับใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของจากผู้ขาย และบันทึกรายการสินค้า รับเข้าในโปรแกรมระบบจัดการ
คลังสินค้า จัดพิมพ์ใบรับสิน ค้า 1 ชุด มี 2 ใบ ต้นฉบับส่งให้แผนกบัญ ชี สาเนาแผนกคลังสินค้าจัดเก็บ
เข้าแฟ้ม กรณีซื้อเงินเชื่อต้องบันทึกจานวนเงินเป็นหนี้ในบัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้าที่จัดทาด้วยมือ
2. ขั้นตอนการจ่ายชาระหนี้
เมื่อเจ้าหนี้มาขอรับเงิน แผนกบัญ ชีตรวจสอบใบส่งของของผู้ขายซึ่ง
เจ้าหนี้นามาแสดงเพื่อขอรับเงินกับใบส่งของต้นฉบับที่มีลายเซ็นรับของโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบจานวนเงินที่เป็นหนี้ในบัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้าด้วย
แผนกบั ญ ชี ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง จ่ า ยเงิ น ช าระหนี้ แ ละรั บ
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน และบันทึกการจ่ายชาระหนี้ในบัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า
3. การจาหน่ายสินค้า
สหกรณ์จาหน่ายสินค้าได้ 2 วิธี คือ
1) จาหน่ายเป็นเงินสด เป็นวิธีที่สหกรณ์ไม่ต้องเสี่ยง เมื่อลูกค้าเลือก
สินค้าแล้วนาสินค้ามาชาระเงินที่เคาน์เตอร์เก็บเงินกับเจ้าหน้าที่ขาย โดยบันทึกรายการขายสินค้าผ่าน
เครื่องสแกนรหัสสินค้า (Barcode) ด้วยโปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า พร้อมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกากับภาษีอย่างย่อให้แก่ลูกค้าทันที สิ้นวันเจ้าหน้าที่ขายจะพิมพ์รายงานการขายสินค้าพร้อมเงินสด
ส่ง มอบให้ เจ้ าหน้ าที่ การเงิน ตรวจสอบความถูก ต้อ งตรงกั น พร้ อมลงชื่อ รับ เงิน และเก็ บ รักษาเงิน สด
เจ้าหน้าที่การเงินส่งหลักฐานการขายให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี
2) จาหน่ายเป็นเงินเชื่อ จาหน่ายได้เฉพาะสมาชิกและส่วนราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนเท่านั้น สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
จาหน่ายสินค้าเงินเชื่อ เมื่อสมาชิกเลือกสินค้าตามที่ต้องการครบแล้วจะนาสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ขาย
เพื่อบันทึกรายการขายเชื่อด้วยโปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า พิมพ์ใบกากับสินค้า /ใบกากับภาษี 1
ชุด มี 2 ใบ โดยให้ ส มาชิ ก ลงชื่ อ รับ สิ น ค้ า เจ้ า หน้ า ที่ ข ายลงชื่ อ ส่ ง สิ น ค้ า ให้ ส าเนาใบก ากั บ สิ น ค้ า /
ใบกากับภาษีแก่สมาชิก และจัดเก็บต้นฉบับส่งให้แผนกบัญชีบันทึกบัญ ชีและตั้งหนี้ในบัญ ชีย่อยลู กหนี้
การค้าที่จัดทาด้วยมือ สาหรับลูกหนี้ส่วนราชการจะต้องมีใบสั่งซื้อสินค้าจากต้นสังกัดส่งมาให้สหกรณ์
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เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ พร้อมพิมพ์ใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษี ให้ผู้รับสินค้าลงชื่อ
รับสินค้าเช่นกัน
4. ขั้นตอนการรับชาระหนี้
เมื่อสมาชิกน าเงิน มาชาระหนี้ เจ้าหน้ าที่การเงินตรวจสอบหลักฐาน
การเป็นหนี้และจานวนเงินที่เป็นหนี้ในบัญ ชีย่อยลู กหนี้การค้า เมื่อตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงกันจึง
จัดทาใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน และบันทึก ลดยอดในบัญ ชีย่อยลูกหนี้การค้า สาหรับ
ลูกหนี้ส่วนราชการจะมีทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์และชาระเป็นเงินสด
ข้อสังเกตที่พบ/ความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
1. การจัดหาสินค้ามาจาหน่ายให้สมาชิกไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
2. การดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ ายไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือ
เป้าหมายที่กาหนด
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าทาหน้าที่เก็บรักษาสินค้าและบันทึกทะเบียนคุม
สินค้า
4. ซื้อสินค้ ามากเกินความต้องการของสมาชิกหรือตลาด ส่ งผลให้ มี สิ นค้ า
เสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัยได้
5. ซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ อาจซื้อสินค้าปริมาณมาก
เกินความจาเป็นหรือไม่ตรงตามความต้องการของตลาด หรือใช้ใบสั่งซื้อของสหกรณ์สั่งซื้อสินค้าส่วนตัว
6. ไม่มีการตรวจรับสินค้าอย่างสม่าเสมอ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารรับ
สินค้าโดยไม่มีการตรวจรับจริง สินค้าที่รับอาจไม่ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อหรือขาดหาย
7. บันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน
8. จ่ายชาระหนี้ค่าสินค้าเกินกว่าหนี้ที่มีอยู่
9. เจ้าหนี้การค้าไม่มีตัวตน
10. การเก็บรักษาสินค้าไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย อาจทาให้มีสินค้าขาด
บัญชี สินค้าเสื่อมสภาพ ชารุด หรือล้าสมัยได้
11. สหกรณ์มิได้จัดทาทะเบียนคุมสิน ค้า ใช้วิธีคุมสินค้าโดยใช้มูลค่าของ
สินค้าคงคลัง (Dollar Control) ทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้ากับทะเบียน
คุมสินค้าได้ กรณี สินค้าขาดบัญชีหรือเกินบัญ ชีไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นสินค้าชนิดใด จานวนเท่าไร
สินค้าขาด/เกินบัญชีที่จุดจาหน่ายใด
12. ขายสินค้าเงินเชื่อโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ อาจมีลูกหนี้
ไม่มีตัวตน
13. ขายสินค้าเกินกว่าวงเงินขายเชื่อที่ไ ด้รับอนุมัติ ลูกหนี้อาจไม่มีความ
สามารถในการชาระหนี้ตามกาหนดเวลา
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14. ขายสินค้าก่อนบันทึกซื้อสินค้าหรือก่อนบันทึกทะเบียนคุมสินค้า ส่งผล
ให้สินค้าขาดบัญชีได้
15. ขายสิ นค้ าลดราคาโดยไม่ มี มติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการให้
กระทาได้
16. รับเงินค่าขายสินค้า หรือรับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้าแล้วไม่บันทึก
บัญชี หรือบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
17. ไม่มีการควบคุมสินค้าคงเหลือ ทาให้มีสินค้าไม่เพียงพอจาหน่ายหรือมี
สินค้าคงเหลือมากไป
แนวทางการควบคุมธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อและจ่ายชาระหนี้
1. ผู้บริหารสหกรณ์ควรกาหนดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดซื้อและการจาหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ
จัดซื้อมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. กาหนดแผนงานหรือเป้าหมายการดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้
3. มีการกาหนดวงเงินในการจัดซื้อสินค้าเป็นเงินสด
4. มีก ารแบ่ง แยกหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบระหว่างเจ้ าหน้ าที่ จัด ซื้อ สิน ค้ า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างชัดเจน
5. มี ก ารมอบหมายอ านาจอนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะระดั บ อย่ า ง
เหมาะสม เพื่อให้งานจัดซื้อไม่อยู่ในอานาจของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพียงคนเดียว
6. มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจรั บ สิ น ค้ า อย่ า งชั ด เจน โดย
ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณและราคาสินค้าที่ได้รับถูกต้องตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า /ใบเสร็จรับเงิน หรือใบ
ส่งของ/ใบกากับสินค้าของผู้ขายสินค้า กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือชารุด เสียหาย ผู้จัดซื้อสินค้า
แจ้งให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้า ส่งคืนสินค้า เรียกชดเชยหรือหักเงิน
7. เจ้า หน้า ที่จัด ซื้อ ต้อ งจัด ทาเอกสารการซื้อ และสรุป ยอดการรับ ซื้อ
ประจาวัน ให้ ถูก ต้อ ง ครบถ้วน เพื่อนาเสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติก่อนส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่
การเงิน
8. เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องตรวจสอบเอกสารการซื้อก่อนการจ่ายเงิน
9. เจ้าหน้าที่บัญชี ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อน
บันทึกบัญชี
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การควบคุมภายในเกี่ยวกับการขายสินค้าและการรับชาระค่าสินค้า
1. มีการประเมินความสามารถในการชาระหนี้และหลักประกันของผู้ซื้อ
ก่อนการขายเชื่อสินค้า
2. มีการอนุมัติวงเงินขายเชื่อสิน ค้าให้ผู้ซื้อ แต่ละรายโดยผู้มีอ านาจและ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
3. มีการตรวจสอบสัญ ญาขายสินค้าเงินเชื่อ และหลักประกันของผู้ซื้อที่
ได้รับอนุมัติวงเงินขายเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
4. กรณีขายสินค้าเกินกว่าวงเงินขายเชื่อต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
5. กาหนดราคาขายสินค้าแต่ละประเภทและการให้ส่วนลดอย่างชัดเจน
6. สุ่ ม ตรวจสอบราคาขายที่ ใช้ ในการค านวณมู ลค่ า ของสิ น ค้ าที่ ข ายใน
เอกสารการขายตรงกับราคาขายที่กาหนด
7. การขายสินค้าลดราคา หรือจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
8. การขายสิ น ค้ า ต่ ากว่ าราคาทุ น จะต้ อ งมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการให้ขายสินค้าต่ากว่าราคาทุนได้
9. เอกสารการขายสินค้าเป็นเงินสดและเงิน เชื่อมีการเรียงลาดับเลขที่ไ ว้
ล่วงหน้า (ใบรับเงินขายสินค้า/ใบกากับสินค้า)
10. มีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบสินค้าในใบกากับสินค้า
11. จัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้การค้าเป็นปัจจุบัน
12. มีการจัดทารายงานขายสินค้าประจาวัน เพื่อเปรียบเทียบยอดรวมขาย
สินค้าในแต่ละวันให้ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป กรณีพบข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ
13. มี ก ารจั ด ท ารายงานภาษี ข าย และยื่ น แบบแสดงรายการเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนภายในระยะเวลาที่กาหนด
14. การรับชาระหนี้ค่าสินค้าเป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาขายสินค้าเงิน
เชื่อและระเบียบของสหกรณ์
15. มีการติดตาม ทวงถาม หรือเร่งรัดการชาระหนี้ค่าสินค้า
16. มีการจัดทารายงานหนี้ที่เกินกาหนดตามสัญญา (ผิดนัดชาระหนี้)เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน
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การควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ
1. มีการจัดเก็บสินค้าไว้ในสถานที่เก็บสินค้าอย่างเหมาะสม ปลอดภัย
2. มีการตรวจนับสินค้าก่อนนาเข้าสถานที่เก็บสินค้า
3. มี ก ารจั ด เก็ บ สิ น ค้ า โดยแยกเป็ น หมวดหมู่ เพื่ อ ความสะดวกในการ
เบิกจ่ายและตรวจนับ
4. มีก ารก าหนดผู้มี อ านาจในการเบิ กสิ น ค้าออกจากสถานที่ เ ก็ บ สิน ค้ า
การนาสินค้าออกจากคลังสินค้าจะต้องมีใบเบิกสินค้าหรือใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษี ทุกครั้ง
5. มีการจัดทาทะเบียนคุมสินค้า หรือบัตรสินค้าเป็นปัจจุบัน
6. มีการประกัน ภัยสินค้าและสถานที่เก็บ สินค้าอย่างเหมาะสม รวมทั้ ง
จัดทาทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัยเป็นปัจจุบัน
7. จัดทารายงานสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว ได้แก่
สินค้าหมุนเวียนช้า, สินค้าล้าสมัย, สินค้าเกินปริมาณสูงสุดและน้อยกว่าจุดต่าสุดที่กาหนดไว้ และสินค้า
เสื่อมชารุด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
8. สินค้าคงเหลือมีตาหนิ ชารุด หรือเสียหาย จะต้องทาการตรวจสอบและ
จัดทารายงานจานวน ประเภท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทันที และจัดเก็บแยกจากสินค้าปกติให้เห็น
ชัดเจน
9. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจนั บสิน ค้าคงเหลือ ท าการตรวจนั บ
สินค้า ซึ่งควรทามากกว่า 1 ครั้งต่อปี
10. ไม่ตรวจนับสินค้าต่อไปนี้รวมเป็นสินค้าคงเหลือ
10.1 สินค้ารับฝากขาย
10.2 สินค้าที่มีไว้ใช้ในสานักงาน
10.3 สินค้าที่ลงบัญชีขายแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้รับสินค้าไป
10.4 สินค้าที่ได้รับแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีซื้อในปีปัจจุบัน
10.5 สินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ/ชารุดเสียหาย/ล้าสมัย ที่ตัด
บัญชีแล้ว
11. มีการเปรีย บเที ยบผลการตรวจนับ สิน ค้าคงเหลือ แต่ละประเภทใน
ระหว่างปี และ ณ วันสิ้นปีทางบัญ ชีตามใบตรวจนับให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมสินค้า กรณีพ บข้อ
แตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ
12. มีการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือตามราคาขาย กรณีพบข้อแตกต่างที่เป็น
สาระสาคัญให้ค้นหาสาเหตุ
13. มี ก ารตี ร าคาสิ น ค้ า คงเหลื อ สภาพปกติ และสิ น ค้ า หมดอายุ ห รื อ
เสื่อมสภาพ/ชารุดเสียหาย ล้าสมัย ณ วันสิ้นปีทางบัญชี เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

- 14 -

14. สิ น ค้ า ที่ ตั ด จากบั ญ ชี แ ล้ ว เพราะหมดอายุ ห รื อ เสื่ อ มสภาพ/ช ารุ ด
เสียหาย/ล้าสมัย เมื่อมีการนาออกนอกคลังสินค้าจะต้องมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกับ
สินค้าปกติ
3.3 การควบคุมด้านโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันสหกรณ์นาระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีและจัดทางบการเงิน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงและความเสียหายต่อข้อมูลที่สาคัญ ของสหกรณ์ได้ หากไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ สหกรณ์จึงควรมีการบริหารจัดการและควบคุม
งานด้ านคอมพิ วเตอร์อย่ างเป็ น ระบบและเหมาะสมตามสภาพแวดล้ อมที่ ได้ เปลี่ย นแปลงไปในการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
แนวทางการควบคุมด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ที่ใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขึ้นตามมาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
มาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
ใช้โปรแกรมระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้ อมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดให้มีการควบคุมด้าน
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. มีการกาหนดนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติใช้ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่ เพียงพอแก่การป้องกันมิให้
บุคคลที่ไม่มีอ านาจที่ที่ เกี่ยวข้อ งเข้าถึง อุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ที่สาคัญ และจัดให้มีระบบป้ องกันความ
เสียหายจากสภาวะแวดล้อมหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่อุปกรณ์ที่สาคัญด้วย
3. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครื อ ข่า ยที่ เพี ย งพอแก่ก ารป้ องกัน มิ ให้ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี อ านาจหน้ าที่ เกี่ย วข้ อ งได้ เข้ าถึ ง ล่ วงรู้ ใช้
ประโยชน์ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือระบบดังกล่าวได้
4. จัดให้มีมาตรการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอเพื่อให้
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
และมีการสื่อสารหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง
เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
5. จัดให้มีและควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติง านสาหรับระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 การจัดทาเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5.1.1 เอกสารด้ านฐานข้ อ มู ล ของระบบบั ญ ชี ค อมพิ วเตอร์ ซึ่ ง แสดง
รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ ทางบัญชี เพื่อให้สหกรณ์กรสามารถเข้าใจถึงโครงสร้าง
การจัดเก็บข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใ ช้งานอยู่และใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหาได้ โดยเอกสาที่
จำเป็นต้องมี คือ โครงสร้างฐานข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
หรือตารางแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
5.1.2 คู่มือการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
ทางานของผู้ใช้งานในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและสามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง
5.2 การควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีสถานที่เก็บ
และปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
6. สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถนาข้อมูล
ออกจากฐานข้อมูลในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้
7. มีก ารสารองข้อ มู ลของระบบบั ญ ชี คอมพิ วเตอร์เพื่ อให้ สามารถรองรับ การ
ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ตลอดจนจัดให้มีการดูรวมทั้งจัดให้มี
การป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลชุดสารองมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
8. กรณี ที่ มี การใช้ บริ การงานเทคโนโลยี สารสนเทศจากผู้ ให้ บริ การซึ่ งเป็ น บุ คคล
ภายนอกต้องกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ให้บริการ รวมทั้งต้อง
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ให้บริการสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้
9. มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานภายในของสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบ
ที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทที่อาจ
เกิดขึ้นได้
สหกรณ์ประกอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายมีรายได้จากการขายสินค้าเกินกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งอยูใ่ นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สหกรณ์นาเครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) และนา
ระบบ Barcode มาใช้เพื่อการนาเข้าข้อมูลในการขายสินค้า สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบสินค้าคงคลังที่
จ้างบุคคลภายนอกพัฒนา ได้แก่ ระบบสมาชิก ระบบซื้อสินค้า ระบบเจ้าหนี้ ระบบขายสินค้า ระบบ
ลูกหนี้ และระบบคลังสินค้า แต่สหกรณ์ใช้ โปรแกรมไม่ครบระบบ สหกรณ์ ใช้ระบบสมาชิก ระบบซื้อ
สินค้าและระบบขายสินค้าเท่านั้น เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีความพร้อมของข้อมูลยกยอดลูกหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นของระบบสินค้าคงเหลือ รวมทั้งโปรแกรมที่นามาใช้ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์
จึงทาให้การใช้ประโยชน์จากระบบงานสินค้าคงคลังไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะ
รายงานสินค้าคงเหลือซึ่งแสดงถึงจานวนสินค้าคงคลังทั้งหมด ในการควบคุมสินค้าคงเหลือสหกรณ์มิได้
จัดทาทะเบียนคุมสินค้า เนื่องจากสหกรณ์คุมสินค้าเป็นจานวนเงิน หรือตามราคาขาย (Dollar Control)
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โดยเป็นการวิเคราะห์มูลค่าของสินค้ารวม ไม่ได้คุมรายละเอียดประเภท ชนิด ขนาดสินค้า ทราบมูลค่า
รวมของสิ น ค้ าคงเหลื อ เท่ านั้ น สิ้น ปี บั ญ ชี 2560 สหกรณ์ ไ ด้ ย กเลิ ก การใช้ โปรแกรมข้ างต้ น และได้
ปรับเปลี่ยนระบบงานคอมพิวเตอร์โดยนาโปรแกรมระบบสินค้าสาหรับสหกรณ์ Version 2.2 ที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้งานแทนระบบเดิม สิ้นปีบัญ ชี 2561 สหกรณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
ด้วยระบบ Barcode โปรแกรมระบบสิ น ค้าประมวลผลข้อ มูล ค านวณราคาทุ น ของสิ น ค้าต่อ หน่ว ย
ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าเข้ามาในสหกรณ์ (Moving Average) เมื่อวิเคราะห์มีสินค้าขาดบัญชี/เกินบัญ ชี
รายงานสิน ค้ าขาด – เกิน จะแสดงรายละเอีย ด รหัส สิน ค้ า ชื่อ สิน ค้ า ราคาทุน ราคาขาย หน่ วยนั บ
จานวนขาด-เกิน และจานวนเงิน และรายงานแสดงแยกตามจุดจาหน่าย หรือแสดงรายงานรวมทุกจุด
จาหน่าย สหกรณ์สามารถตรวจสอบค้นหาสาเหตุและพิจารณาหาผู้รับผิดชอบได้ชัดเจนขึ้น เป็นการลด
ความเสี่ยงในการควบคุมสินค้าคงเหลือได้
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษา มีข้อเสนอแนะสาหรับสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสิน ค้าคงคลัง และข้อเสนอแนะสาหรับ ผู้สอบบั ญ ชี รวมทั้ งผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการให้คาแนะนา ช่วยเหลือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแก่สหกรณ์ ดังนี้
ด้านสหกรณ์
1. พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดังนั้น สินค้าที่ร้านสหกรณ์นามา
จาหน่ายควรเป็นสินค้าที่เป็ นไปตามความต้องการของสมาชิก เพื่อลดปัญ หาสินค้าค้างนาน ส่งผลให้
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย
2. สหกรณ์ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากภายนอก โดยเฉพาะจากร้านสะดวกซื้อ
เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยการปรับปรุงร้านให้ทันยุคสมัย และให้ความสาคัญกับการบริหารพื้นที่ ภายใน
ร้านสหกรณ์
3. การบริหารพื้นที่คลังสินค้า จัดระเบียบสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้าที่ขายเร็ว
อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย
4. สหกรณ์นาโปรแกรมระบบสินค้ามาใช้ในสหกรณ์ รายงานที่ได้จากระบบสามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
5. นาเทคโนโลยีในรูปแบบของเว็บไซต์มาช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านสหกรณ์ เพื่อ
ดึงความสนใจคนที่เข้ามาเปิดเว็บไซต์ ให้หันมาใช้บริการกับทางร้านสามารค้นหาข้อมูลสะดวก รวดเร็ว
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรของสหกรณ์ ในการเพิ่ ม พู น ความรู้ค วามสามารถอย่า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงาน และการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
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7. สหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในสหกรณ์โดยแทรกอยู่ในกระบวนการ
ปฏิ บัติงานตามปกติ และต้องสร้างจิตสานึกกระตุ้นให้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิ บัติตนให้ เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้การด าเนิ นงานของสหกรณ์ เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ร้านสหกรณ์ เกษตรศาสตร์ จากัด
กาแพงแสน โดยกาหนดรูปแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ และนาโปรแกรม
ระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้า เพื่อให้สามารถใช้
ข้อมู ลในการวางแผน ก าหนดนโยบายที่ เกี่ ยวกั บการบริหารจั ดการสิ นค้ าที่ ทันต่อเวลา มี ป ระสิ ท ธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ นาไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

