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10. การควบคุมภายใน
10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยครบทัง้ 3 ท่าน คณะกรรมการได้ ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้ วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัท มีระบบ
ควบคุมภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสมกับสภาพลักษณะการประกอบธุร กิจของบริ ษั ท นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ างการกากับดูและกิจการที่ดี
(Good Corporate Governace) สาหรั บผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัททีผ่านการพิจารณาจาก
ฝ่ ายบริ หารแล้ ว มีดงั นี ้
1. องค์กรและสภาพแวดล้ อมของบริ ษัท
บริ ษัทมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมที่ดีส่งเสริ มระบบการควบคุมภายในให้ สามารถดาเนินไปได้ ตามที่บริ ษั ทวาง
นโยบายไว้ โดยมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ แก่องค์กร อีกทังยั
้ งมี
การแบ่งระดับชันพนั
้ กงานรวมถึงขอบเขตหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจน
2. การบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัทมีการประเมินผลการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ และ มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น โดยผู้บริ หาร
ของบริ ษัทได้ มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงขององค์กรซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
ได้ มีการประชุมเพื่อคอยติดตามการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หารอย่างสม่าเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร
บริ ษัทมีการควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้ ในระดับที่ดี โดยมีการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ริ ายการอย่าง
เหมาะสม มีการแบ่งแยกอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริ ต บริ ษัทยังมีนโยบายป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในกรณี รายการระหว่างกัน โดยในการอนุมัติรายการทุกระดับชัน้ ผู้ที่มีส่วนได้ เสียหรื อ มี ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะไม่มีอานาจอนุมตั ิ หรื อ ออกเสียงเพื่ออนุมตั ริ ายการดังกล่าว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
บริ ษัทมีระบบการจัดเก็บข้ อมูลและสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และมีการ
จัดทาข้ อมูลที่มีสาระสาคัญประกอบการตัดสินใจเพื่อเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมทุก
ครัง้
5. ระบบการติดตาม
บริ ษั ทมี การติด ตามผลการดาเนินงานอย่างสม่ าเสมอนอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ มีการอนุมัติแ ผนการ
ตรวจสอบภายในซึง่ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆขององค์กร โดยมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้ รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและดาเนินการแก้ ไขต่อไป
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10.2 ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีสาหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในรอบปี บัญชี 2555 (1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบ
บัญชีได้ ให้ ข้อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน และ บริ ษัทได้ ดาเนินการแก้ ไข โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

1

ประเด็นข้ อตรวจพบ

กรณีท่ มี ีงานเพิ่มหรือเปลี่ยนจากสัญญา
เดิม บริษัทเริ่มการทางานก่ อนการแก้ ไข
เปลี่ยนมูลค่ างานในสัญญา
สาหรับงานเพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลง บริ ษัทจะมี
การทางานเพิ่มหรื อเปลี่ยนงานไปก่อนการ
จัดทาและลงนามในสัญญา และบริ ษัทจะ
บันทึกรายได้ สาหรับงานเพิ่มก็ตอ่ เมื่อได้ มีการ
ลงนามในสัญญาจริ งแล้ ว

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ
ความ
เสี่ยง
ตา่
บริ ษัทควรจัดทาสัญญาเพิ่มหรื อลดงาน
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทันทีที่ทราบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงงาน โดยควรกาหนด
ระยะเวลาจัดทาภายใน 1 เดือนเป็ นอย่าง
ช้ า

รายละเอียด
การแก้ ไข
ฝ่ ายบริ หารได้ เพิ่ม
การติดตาม
สัญญา
เปลี่ยนแปลงงาน
อย่างเคร่ งครัด

ต้ นทุนงานส่วนเพิ่มที่นามาปรับปรุ งกับ
ประมาณการต้ นทุน ซึง่ นามาคานวณรายได้ ใน
แต่ละงวดบัญชีอาจทาให้ รายได้ ต่ากว่าความ
เป็ นจริ ง เนื่องจากไม่ได้ นามูลค่างานส่วนเพิ่มที่
บริ ษัทอาจจัดเก็บเพิ่มเติมได้ มาคานวณรายได้

2

สาหรับวัตถุดบิ บางชนิด หน่ วยนับในใบ
เบิกวัตถุดบิ กับใบสั่งผลิตแตกต่ างกัน
ฝ่ ายผลิตจะใช้ ใบสัง่ ผลิตในการกาหนดวัตถุดบิ
ที่ต้องการใช้ แล้ วจัดทาใบเบิกวัตถุดิบไปเบิกที่
แผนกคลังสินค้ า
อย่างไรก็ตามมีวตั ถุดบิ บางชนิดที่มีหน่วยนับที่
แตกต่างกันระหว่างในใบสัง่ ผลิตและใบเบิก
วัตถุดิบ ทังนี
้ ้จานวนที่ทางแผนกคลังสินค้ าจะ
ทาการเบิกจะคานวณจากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาของทางหัวหน้ าแผนกว่าต้ องใช้ เป็ นจานวน
เท่าใด

ตา่

หน่วยนับในใบเบิกวัตถุดบิ ควรเป็ นหน่วย
เดียวกันกับรายละเอียดใบสัง่ ผลิตทังใน
้
เรื่ องของปริ มาณ หน่วยนับ และชนิดของ
วัตถุดิบที่ต้องใช้

เพิ่มเติมข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
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ลาดับ

ประเด็นข้ อตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

รายละเอียด
การแก้ ไข

ความแตกต่างของหน่วยนับดังกล่าวอาจมีผล
ให้ การคานวณต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือ
คลาดเคลื่อนได้

10.3 ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในสาหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทได้ ทาการว่าจ้ าง บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด (“บีพีอาร์ ”)
ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้ตรวจสอบบัญ ชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
กลต”) มาทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยทางบีพีอาร์ ได้ เข้ ามาทาการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท ซึง่ ได้ แล้ ว
เสร็ จและเริ่ มประกาศใช้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ซึง่ ต่อมาทาง บีพีอาร์ ได้ เข้ าทาการทดสอบการปฏิบตั ิตามระบบที่วางไว้ ในช่วงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2555 และ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยได้ รายงานผลการทดสอบระบบมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซึ่ง
สามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ช่ วงที่ 1 (เดือนมกราคม 2556) และ ช่ วงที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
ทาง บีพีอาร์ ได้ ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน ระบบงานที่สาคัญจานวน 3 8 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบต้ นทุนโครงการ
2. ระบบงานจัดซื ้อ
3. ระบบงานการจ่ายเงินด
4. ระบบงานต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
5. ระบบงานสินทรัพย์ถาวร
6. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์
7. ระบบงานเงินสดย่อย
8. ระบบการตลาด
โดยมีรายละเอียดผลการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
ระบบงานต้ นทุนโครงการ และ ระบบงานต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ
1. วัสดุสิน้ เปลื อ ง ที่ มี 1. มี ก า ร เ บิ ก วั ส ดุ 1. ควรมี การแจกแจง 1. ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ได้ ใ ช้ ผู้ ตรวจสอบภายใน
การขอเบิ ก ในใบเบิ ก สิ ้ น เ ป ลื อ ง ใ น BOM แสดงรายละเอี ย ดวัส ดุ ประสบการณ์ จากการ อิ ส ระ จะด าเนิ น การ
วัต ถุดิ บ โครงการ เช่ น โดยประมาณไว้ 5% แต่ สิ ้นเปลืองตามที่ได้ เบิกใน ท า ง า น แ ล ะ ก า ร เก็ บ ติ ด ต าม ผ ล ใน ก า ร
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ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

ตะปู, น๊ อต ฯ ซึ่งบริ ษัท
ใช้ ประมาณการไว้ ร้อย
ละ 5 ของต้ นทุ น การ
ผลิตทังหมดที
้
่แสดงอยู่
ในรายงานโครงสร้ าง
ก า ร ผ ลิ ต ( Bill of
Material : BOM)
ไ ม่ ไ ด้ ถู ก แ จ ก แ จ ง
รายละเอียดรายการ

ไม่ ได้ แ สดงรายละเอี ย ด
ต า ม ที่ เบิ ก ใน ใบ เบิ ก
วัตถุดิบ ซึ่งทาให้ ยากต่อ
การควบคุมการเบิกใช้

ใบเบิกวัตถุดิบในรายงาน
BOM ให้ ทราบ เพื่ อให้
ง่ายต่อการควบคุมต้ นทุน
วัส ดุสิ น้ เปลื อ งให้ เป็ นไป
ตามที่ประมาณการไว้

2. เอกสารสมุดรายวัน
จ่ า ย ( OE) เ ล ข ที่
เอ ก ส ารกั บ วั น ที่ ใน
เอกสารไม่ สัม พันธ์ กัน
เนื่ อ งจากสามารถเข้ า
ไปคี ย์ วัน ที่ ใ นเอกสาร
ได้ เอง ซึ่งบริ ษั ทจะคี ย์
วั น ที่ ในเอ กสาร OE
ตามวั น ที่ มี การออก
เช็ ค แ ต่ เล ข ที่ ข อ ง
เอ ก ส า ร OE ร ะ บ บ
Running Number ไป
เรื่ อยๆ

2. ห าก มี การไป คี ย์
วั น ที่ ใน เอ ก ส ารเอ ง
อ าจ ท าให้ เกิ ด ก รณี
Human
Error
ก็คือ หากมี การบัน ทึก
เอกสารในปริ ม าณ ที่
มาก เอกสารอาจเกิ ด
ความผิ ดพลาดได้ ง่า ย
กว่าอีกที่ออกโดยระบบ

2. เจ้ าห น้ าที่ ห รื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้ องไม่ควรเข้ าไปคีย์
วันที่ในเอกสารเอง ควรที่
จ ะ ใ ห้ ร ะ บ บ Running
Date and Number เอ ง
แ ต่ อ าจ จ ะ มี ก า รระ บุ
หมายเหตุในเอกสารว่ามี
การออกเช็ ค และจ่ า ย
ชาระในวันใด
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ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ
ตัวเลข ในอดีต ซึง่ พบว่า ตรวจสอบครัง้ ต่อไป
ต้ นทุ น วั ส ดุ สิ น้ เปลื อง
ใกล้ เคียงร้ อยละ 5 ของ
ต้ น ทุน การผลิ ต ทัง้ หมด
ทังนี
้ ้ทังนั
้ นฝ่
้ ายบริ หารจะ
ยินดีรับข้ อเสนอแนะของ
บริ ษัทตรวจสอบภายใน
ในการแสดงแจกแจง
รายละเอี ย ดของวั ส ดุ
สิ น้ เปลื องเพิ่ มเติ ม ใน
รายงาน BOM

2. เนื่องจากข้ อจากัด
ของระบบ Express ใน
การบันทึกเอกสารเข้ า
ระบบพร้ อมกันจะเกิด
การ Error ของเลขที่
เอกสาร บริ ษัทจึงใช้ การ
บันทึกแบบ Manual โดย
เจ้ าหน้ าที่จะทาการ
บันทึกรายการโดยจะยึด
ตามวันที่จดั ทาเอกสาร
เป็ นวันที่ลงในเอกสาร
ยกเว้ นกรณีมีการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายเจ้ าหน้ าที่
จะลงวันที่ในเอกสาร
ตามวันที่ครบกาหนด
ชาระเงิน โดยในบางครัง้
กรณีที่เอกสารส่งมา
ล่าช้ าและถึงกาหนด
ชาระแล้ วจึงมีการบันทึก
รายการเข้ าระบบทาให้
เกิดเหตุการณ์วนั ที่ไม่
สอดคล้ องกันดังกล่าว

ผู้ ตรวจสอบภายใน
อิ ส ระ จะด าเนิ น การ
ติ ด ต าม ผ ล ใน ก า ร
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ

3. ค่าใช้ จ่ ายบางส่ วนที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่าย
ในการผลิต แต่บนั ทึกเข้ า
เป็ นต้ น ทุน การผลิ ตเป็ น
ค่าใช้ จ่ายการผลิต (OH)

3. หากนาค่าใช้ จ่ายอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนการ
ผ ลิ ต จ ริ ง อ า จ ส่ ง ผ ล
กระท บ ท าให้ ต้ น ทุ น ที่
เกิ ด ขึ น้ จริ งของโครงการ
สูงไปกว่าความเป็ นจริ ง

3. ต้ นทุ น การผลิ ต ควร
เป็ นต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ น้ จาก
ก า ร วั ต ถุ ดิ บ ท า ง ต ร ง
ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้ จ่ายจริ งที่ เกี่ ยวข้ อ ง
กั บ ก ารผ ลิ ต ใน แ ต่ ล ะ
โครงการ ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ย
อื่ น ๆ ค ว ร บั น ทึ ก เป็ น
ค่าใช้ จ่ ายอื่ น ในส่ว นของ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ข อ ง บ ริ ษั ท
เพื่อให้ สะท้ อนถึงต้ นทุนที่
เกิ ด ขึน้ จริ งของโครงการ
แต่ละโครงการ

3. ด า เนิ น ก า ร ต า ม
ข้ อ เสนอแนะโดยจะน า
รายการดังกล่ า วบัน ทึก
ไว้ ในบัญชีค่ารับรองของ
บริ ษัท

ผู้ ตรวจสอบภายใน
อิ ส ระ จะด าเนิ น การ
ติ ด ต าม ผ ล ใน การ
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

-

4. มีการยืมวัตถุดบิ (วง
กบประตู) เพื่อนามาใช้
ในโครงการที่เร่ งด่วน
ก่อน แล้ วจึงนาของคืน
กลับภายหลัง ซึง่ มีการ
นาของคืนกลับให้
โครงการที่ถูกยืมไป
เรี ยบร้ อยแล้ ว

4. สานักงานได้
ตรวจสอบเอกสารการ
ยืมวัตถุดบิ ระหว่าง
โครงการและมีการคืน
กลับไปตามจานวนที่
ได้ ยืมกันเรี ยบร้ อย
แล้ ว

4.มี ก ารยื ม วัต ถุ ดิ บ (วง 4.หากไม่มีการติดตาม
กบประตู) จากโครงการ เอกสารทีด่ ี อาจจะทาให้
หนึง่ ไปอีกโครงการหนึง่
ต้ นทุนต่อโครงการมี
ความคาดเคลื่อน แม้
ต้ นทุนการผลิตโดยรวม
จะไม่กระทบก็ตาม

ระบบการจัดซือ้ ระบบงานสินทรัพย์ และ ระบบทรั พยากรมนุษย์
ประเด็นที่ตรวจพบ ผลกระทบ/ความเสี่ยง
ข้ อเสนอแนะ

1. การจั ด เก็ บ ประวั ติ
ข้ อ มูลของ Supplier ไม่
ค่ อ ย เป็ น ห ม ว ด ห มู่
เอกสารเกี่ ย วกับ ข้ อมู ล
ข อ ง Supplier แ ต่ ล ะ
รายก็มีไม่ครบถ้ วน

1. ท า ใ ห้ ไม่ มั่ น ใ จ ว่ า
ข้ อมูลของ Supplier เป็ น
ข้ อ มู ล ที่ เป็ น จ ริ งห รื อ
น่ า เ ชื่ อ ถื อ ห รื อ ไ ม่
Supplier รายดังกล่ า วมี
ตัวตนหรื อไม่

1. ค ว ร จั ด เก็ บ ป ร ะ วั ติ
Supplier โดยเรี ยงล าดั บ
ตามตัวอักษร ก-ฮ เพื่ อง่าย
ต่อ การค้ น หา และเอกสาร
ประกอบเกี่ ย วกั บ ประวัติ
Supplier ค วรจั ด ห าแ ล ะ
จั ด เก็ บ ให้ ครบถ้ วน เพื่ อ
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ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ
1. ด า เนิ น ก า ร ต า ม ผู้ ตรวจสอบภายใน
ข้ อเสนอแนะ
อิส ระ จะด าเนิ น การ
ติ ด ต าม ผ ล ใน การ
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ

2. เนื่ องจากข้ อจ ากั ด
ของระบบ Express ใน
การบั น ทึ ก เอกสารเข้ า
ระบบพร้ อมกั น จะเกิ ด
ก า ร Error ข อ ง เล ข ที่
เอกสาร บริ ษัทจึงใช้ การ
บั น ทึ ก แ บ บ Manual
โดยปั จจุบันใช้ ท ะเบี ย น
คุม และจะก าหนดให้ มี
การสอบทานทะเบี ย น
คุมทุกสิน้ วันเพื่อป้องกัน
ข้ อผิดพลาดดังกล่าว
3. ด า เนิ น ก า ร ต า ม
ข้ อเสนอแนะ และจะทา
การเปิ ด PO เมื่ อ มี ก าร
อนุมติ PR เสร็ จสิ น้ เพื่ อ
ป้ องกัน ปั ญ หาการเปิ ด
PO ข้ า ม แ ล ะ วั น ที่ ไม่
เรี ยงลาดับ

ผู้ ตรวจสอบภายใน
อิส ระ จะด าเนิ น การ
ติ ด ต าม ผ ล ใน การ
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

4. การเกิดใบสั่งซื ้อค้ าง
รับจานวนมากเนื่องจาก
ในบางครั ง้ บริ ษั ท สั่งซื อ้
สินค้ าและต้ องทาการส่ง
ของที่ บ ริ เวณโครงการ
ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ใน บ ริ เว ณ

ผู้ ตรวจสอบภายใน
อิส ระ จะด าเนิ น การ
ติ ด ต าม ผ ล ใน การ
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

ยื น ยั น ว่ า Supplier แต่ ล ะ
รายมีตวั ตนอยู่จริ ง

2. ฝ่ าย จั ด ซื อ้ มี ก า ร
ก าหนดเลขที่ ใ บสั่ ง ซื อ้
ใ ห้ กั บ ใ บ ข อ ซื ้ อ ไ ว้
ล่วงหน้ าก่อนการจัดทา

2. ความเสี ย งในเรื่ อง
การ Human Error ทาให้
เกิ ด ข้ อผิ ด พลาดได้ ง่ า ย
ข้ อ มู ล นั น้ อาจจะขาด
ค วา ม น่ าเชื่ อ ถื อ ห รื อ
เชื่ อ มั่น ในความถู ก ต้ อ ง
ของข้ อมูลดังกล่าวได้

2. กิจการควรให้ ระบบเป็ น
ตั ว ก าหนดเลขที่ เ อกสาร
ใบสั่ ง ซื อ้ เพื่ อ ป้ องกั น การ
ออกเลขที่ใบสัง่ ซื ้อข้ ามหรื อ
ซ ้ากัน

3. เลขที่กบั วันที่ในใบสัง่
ซื อ้ ที่ อ อ ก จ าก ระ บ บ
Express ไม่ ส อดคล้ อง
กั น ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั น
เนื่ อ งจากข้ อจ ากั ด ใน
เรื่ อ งการรั บ ส่ ง เอกสาร
จ า ก Site ง า น ม า ที่
สานักงานใหญ่

3. ข าด ค วาม ถู ก ต้ อ ง
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ใน
เรื่ องของข้ อมู ล ในการ
จัดทา PO การจัดทา PO
ล่าช้ าส่งผลให้ เกิดความ
ล่าช้ าในการสั่งซือ้ สินค้ า
ทาให้ สินค้ าได้ ไม่ทนั ตาม
ความต้ อ งการ โครงการ
เสร็ จล่าช้ ากว่ากาหนด

4. มี ใบสั่งซือ้ ยังค้ างรั บ
ในระบ บ เป็ นจ านวน
มาก เนื่องจากยังรับของ
จาก Supplier ไม่ ครบ
ตามที่ได้ สงั่ ซื ้อไป

4. ทาให้ สินค้ าที่ได้ สงั่ ซื ้อ
ไปได้ ไม่ ทั น ตามความ
ต้ องการ อาจส่งผลทาให้
โครงการเสร็ จล่าช้ า และ
หากฝ่ ายจัด ซื อ้ ไม่ มี ก าร
ติ ด ตามหรื อสอบถาม

3. ควรก าหนดระยะเวลา
ใน ก ารส่ ง PR จ าก Site
งานตามโครงการต่างๆ มา
ที่สานักงานใหญ่ อาจจะไม่
เกิ น 3 หรื อ 7 วั น กรณี ที่
เป็ นการสั่ ง ซื อ้ เร่ งด่ ว นก็
อาจจะส่ ง Fax หรื อ Mail
แจ้ งมาที่ สนก. เพื่ อ ให้ PO
จัด ท าได้ ทัน เวลา และช่ว ง
ข อ ง วั น ไม่ ห่ า ง กั น ม า ก
เกิ น ไป ท าให้ ได้ สิ น ค้ าทั น
ตามความต้ อ งการ ไม่ เกิ ด
ความล่าช้ าในการทางาน
4. กิจการควรกาหนดหรื อ
ตกลงเงื่อนไขในการส่งมอบ
สินค้ าให้ ชดั เจน โดยระบุไว้
ในใบสัง่ ซื ้อ เพื่อทาให้ สินค้ า
ที่ กิ จ การได้ สั่ง ซื อ้ ไปได้ รั บ
ม อ บ ทั น ต าม เวล าแ ล ะ
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ผู้ ตรวจสอบภายใน
อิส ระ จะด าเนิ น การ
ติ ด ต าม ผ ล ใน การ
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ

เกี่ยวกับปั ญ หาในการส่ง
มอบสินค้ าล่าช้ าดังกล่าว
ก็ ท าให้ ไม่ ส ามารถที่ ห า
วิ ธี ใ นการแก้ ไขปั ญ หา
หรื อจัดหา Supplier ราย
ใหม่ได้ ทนั เวลา เพื่อให้ ได้
สินค้ าตามที่ต้องการและ
ทันตามเวลา

ความต้ องการในการใช้
อาจจะกาหนดเงื่อนไขกรณี
Supplier ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า
ล่าช้ า เช่น ค่าปรับ เป็ นต้ น

โค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง มี
ข้ อจากัดเรื่ องพื น้ ที่ หรื อ
วัสดุที่ สั่งซือ้ ดังกล่ าวยัง
ไม่ ส ามารถน ามาใช้ ได้
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ที่
ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนิ น การต่ อ ได้ ท าให้
เกิ ด มี ใบสั่ ง ซื อ้ ค้ างรั บ
จานวนมากจากเหตุผ ล
ดังกล่าว

5. มีข้อสังเกตใน
รายละเอียดในใบ
โอนย้ ายสินทรัพย์ ที่
ไม่ได้ ใส่เหตุผลของการ
โอนย้ ายสินทรัพย์และ
ไม่ปรากฏลายเซ็นของผู้
ขอโอนย้ ายสินทรัพย์
บางรายการตามคูม่ ือ
ระบบงานสินทรัพย์

-

-

5. การโอนย้ ายจากผู้ขอ
โอน บางครั ้ง มี ความ
เร่ งด่ ว นและมี ข้ อจ ากัด
จากการที่ผ้ ูขอโอนอยู่ใน
ไซ ต์ ง า น ไม่ ได้ อ ยู่ ที่
Office จึ ง ใช้ วิ ธี ก ารโทร
แ จ้ ง Office ท า เรื่ อ ง
โอนย้ าย โดยให้ หัวหน้ า
แผนกรับทราบแล้ ว

5. เนื่องจากการ
โอนย้ ายมีข้อจากัด
จากการที่ผ้ ขู อ
โอนย้ ายสินทรัพย์แต่
ได้ มีการทาใบ
โอนย้ ายสินทรัพย์ให้
หัวหน้ าแผนก
รับทราบและเซ็น
กากับแล้ ว

6. ไ ม่ มี ก า ร จั ด ท า
รายการเข้ าใหม่-ลาออก
ข อ ง พ นั ก ง า น (Turn
over Report)

-

6. ควรมี การจัดทารายการ 6. ด า เนิ น ก า ร ต า ม
เข้ า ใ ห ม่ -ล า อ อ ก ข อ ง ข้ อเสนอแนะ
พนั ก งานเพี่ อ ใช้ คิ ด อั ต รา
การลาออกซึ่งมี ป ระโยชน์
ใน เชิ งวิ เ ค ราะ ห์ ใน ก าร
บริ หารและใช้ เพื่อประมาณ
การทางบัญชี

6. สานักงาน จะ
ดาเนินการติดตามผล
ในการตรวจสอบครัง้
ต่อไป*
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้
มีการจัดทารายงาน
การข้ าใหม่และ
ลาออกของพนักงาน
แล้ ว ซึง่ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะดาเนินการ
ตรวจสอบตาม
แผนงานต่อไป
โดยในช่วงเดือน
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ประเด็นที่ตรวจพบ

ระบบการจ่ ายเงิน
ประเด็นที่พบ

1. เ ล ข ที่ Payment
Voucher (PS) กิ จ การ
ใ ช้ Manual ใ น ก า ร
กาหนดเลขที่เอกสาร

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ
กรกฎาคม 2556 ผู้
ตรวจสอบภายในได้
เข้ าตรวจสอบการ
ติดตามแก้ ไขของ
บริ ษัทแล้ ว และพบว่า
บริ ษัทได้ มีการจัดทา
รายงานการเข้ าใหม่
และลาออกของ
พนักงาน (Turnover
Report) แล้ ว

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝ่ าย
บริหาร

1. ความเสียงในเรื่ องการ
Human Error ข้ อมู ล นั น้
อาจจะขาดความน่ าเชื่ อถื อ
หรื อ เชื่ อ มั่ น ในความถู ก
ต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
อาจจะมี ค วามเสี่ ยง เช่ น
ก ารอ อ ก เล ข ที่ PS ซ า้
เนื่ องจากการไม่ได้ จัดทา
ท ะ เบี ย น คุ ม ก ารอ อ ก
ใบส าคั ญ จ่ า ย ท าให้ ไม่
ท ราบ ว่ า มี การยกเลิ ก
เลขที่ PS หรื อ เลขที่ PS
เลขที่ ใ ดมี ก ารจั ด ท าไป
แล้ วบ้ าง

1. กิจการควรให้ ระบบเป็ น
ตั ว ก าหนดเลขที่ เ อกสาร
หรื อ หากมี ข้อ จากัดในเรื่ อ ง
ของระบบต้ องใช้ Manual
ในการกาหนดเลขที่ ควรมี
การจัด ท าทะเบี ย นคุม การ
จ่ า ยเงิ น หรื อทุ ก สิ น้ เดื อ น
จัดพิมพ์สมุดรายวันจ่ายเงิน
เพื่ อ เป็ น ก า ร ต ร ว จ เช็ ค
เอกสาร ป้ องกั น การออก
เอกสารข้ ามหรื อซ ้ากัน

1. เนื่องจากข้ อจากัดของ
ระบบ Express ในการ
บัน ทึก เอกสารเข้ าระบบ
พ ร้ อ ม กั น จ ะ เกิ ด ก า ร
Error ของเลขที่ เอกสาร
บริ ษั ท จึ ง ใช้ การบั น ทึ ก
แ บ บ Manual โด ย ใ น
ปั จจุ บั น ได้ ด าเนิ นการ
แ ก้ ไข โด ย ก า ร จั ด ท า
ทะเบี ย นคุ ม เอกสารให้
พ นั ก ง า น ท า ก า ร
ตรวจสอบเลขที่ ปั จ จุบัน
ของเอกสารและท าการ
บัน ทึก ข้ อ มูล ในทะเบี ย น
คุม ก่ อ นจะท าการบัน ทึก
เข้ าระบบ Express

การติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ
ผู้ต รวจสอบภายใน
อิสระ จะดาเนินการ
ติ ด ตามผลในการ
ตรวจสอบครัง้ ต่อไป

ช่ วงที่ 2
ทาง บีพีอาร์ ได้ ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน ระบบงานย่อยทัง้ 5 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบงานต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
2. ระบบงานสินทรัพย์ถาวร
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3. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์
4. ระบบงานเงินสดย่อย
5. ระบบการตลาด
โดยการตรวจสอบและประเมินระบบงานย่อยทัง้ 5 ระบบนัน้ สานักงาน ได้ ดาเนินการขอเอกสารประกอบการปฏิบตั งิ าน, ทังยั
้ ง
ซักถาม, สอบถามและสัมภาษณ์ผ้ ปู ระสานงาน ตลอดจนผู้ปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ และมีการสังเกตในแต่ละระบบแล้ ว พบว่า บริ ษัทฯมีระดับ
การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แต่ยงั มีข้อบกพร่ องเล็กน้ อยในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญใน3 ระบบดังนี ้

ระบบ

รายละเอียดข้ อสังเกต

ความเห็นฝ่ ายบริหาร

2. ระบบงานสินทรัพย์
ถาวร

2. มีข้อสังเกตในรายละเอียดในใบ
โอนย้ ายสินทรัพย์ ที่ไม่ได้ ใส่เหตุผลของ
การโอนย้ ายสินทรัพย์และไม่ปรากฏ
ลายเซ็นของผู้ขอโอนย้ าย
สิ น ท รั พ ย์ บ างราย ก ารต าม คู่ มื อ
ระบบงานสินทรัพย์

2. การโอนย้ ายจากผู้ขอโอน
บางครัง้ มีความเร่ งด่วนและมี
ข้ อจากัดจากการที่ผ้ ขู อโอนอยู่ใน
ไซต์งานไม่ได้ อยู่ที่ Office จึง
ใช้ วธิ ีการโทรแจ้ งให้ Office ทา
เรื่ องโอนย้ าย โดยให้ หวั หน้ า
แผนกรับทราบแล้ ว

3. ระบบงานทรัพยากร
มนุษย์*

3. ไม่ มี ก ารจั ด ท า รายการเข้ าใหม่ - ดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ
ล าอ อ ก ข อ งพ นั ก งาน (Turn over
Report)

1. ต้ นทุนการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์

การติดตามผลผู้สอบ
ภายในอิสระ
1. มีการยืมวัตถุดบิ (วงกบประตู) จาก 1. มีการยืมวัตถุดบิ (วงกบประตู) 1. สานักงานได้ ตรวจสอบ
โครงการหนึง่ ไปอีกโครงการหนึง่ ซึง่ หาก เพื่อนามาใช้ ในโครงการที่เร่ งด่วน เอกสารการยืมวัตถุดบิ
ไม่มีการติดตามเอกสารที่ดี อาจจะทา ก่อน แล้ วจึงนาของคืนกลับ
ระหว่างโครงการและมีการ
ให้ ต้นทุนต่อโครงการมีความคาด
ภายหลัง ซึง่ มีการนาของคืนกลับ คืนกลับไปตามจานวนที่ได้
เคลื่อน แม้ ต้นทุนการผลิตโดยรวมจะไม่ ให้ โครงการที่ถกู ยืมไปเรี ยบร้ อย ยืมกันเรี ยบร้ อยแล้ ว
กระทบก็ตาม
แล้ ว

นาข้ อมูลหมายเหตุมารายงานในตารางเพื่อให้ ตอ่ เนื่องและเข้ าใจง่าย
พร้ อมทังเพิ
้ ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อว

Format การนาเสนอข้ อมูลใหม่ โดยยุบรวมตารางไปไว้ รวมกับตารางด้ านบน
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2. เนื่องจากการโอนย้ ายมี
ข้ อจากัดจากการที่ผ้ ขู อ
โอนย้ ายสินทรัพย์แต่ได้ มีการ
ทาใบโอนย้ าย
สินทรัพย์ให้ หวั หน้ าแผนก
รับทราบและเซ็นกากับแล้ ว

3. สานักงาน จะดาเนินการ
ติดตามผลในการตรวจสอบ
ครัง้ ต่อไป*
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการ
จัดทารายงานการข้ าใหม่
และลาออกของพนักงานแล้ ว
ซึง่ ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ดาเนินการตรวจสอบตาม
แผนงานต่อไป

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม
2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้
เข้ าตรวจสอบการติดตาม
แก้ ไขของบริ ษัทแล้ ว และ
พบว่าบริ ษัทได้ มีการจัดทา
รายงานการเข้ าใหม่และ
ลาออกของพนักงาน
(Turnover Report) แล้ ว
* ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 บริ ษัทได้ มีการจัดทารายงานการเข้ าใหม่และลาออกของพนักงาน (Turnover Report) แล้ ว
ผลการติดตามประเด็นที่พบจากการเข้ าทดสอบและประเมินระบบ ในช่วงที่ 1
ระบบ

ข้ อสังเกต /
ข้ อเสนอแนะ

ย้ ายข้ อมูลไปแสดงในตารางที่เกี่ยวข้ อง

ความเห็นฝ่ ายบริหาร

1. ระบบ 1.1 วัสดุ
1.1 ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ประสบการณ์จากการทางานและการเก็บตัวเลข ในอดีต ซึง่ พบว่าต้ นทุนวัสดุ
ต้ นทุน
สิ ้นเปลือง ที่มี สิ ้นเปลืองใกล้ เคียงร้ อยละ 5 ของต้ นทุนการผลิตทังหมด
้
ทังนี
้ ้ทังนั
้ นฝ่
้ ายบริ หารจะยินดีรับข้ อเสนอแนะ
โครงการ* การขอเบิกใน ของบริ ษทั ตรวจสอบภายในในการแสดงแจกแจงรายละเอียดวัสดุสิ ้นเปลืองเพิ่มเติมในรายงาน BOM
ใบเบิกวัตถุดิบ
โครงการ เช่น
ตะปู, น๊ อต ฯ
ซึง่ บริ ษัทใช้
ประมาณการ
ไว้ ร้อยละ 5
ของต้ นทุน
การผลิต
ทังหมดที
้
่
แสดงอยู่ใน
รายงาน
โครงสร้ างการ
ผลิต (Bill of
Material :
BOM) ไม่ได้
ถูกแจกแจง
รายละเอียด
รายการ
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การ
ติดตามผล
ผู้สอบ
ภายใน
อิสระ
1.1 ผู้
ตรวจสอบ
ภายใน
อิสระ จะ
ดาเนินการ
ติดตามผล
ในการ
ตรวจสอบ
ปรับปรุ ง
รายงานให้
แสดงราย
ละเอียด
วัสดุ
สิ ้นเปลืองไว้
ในรายงาน
BOM ใน
ครัง้ ต่อไป*
ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั
บริ ษัทได้
ดาเนินการ

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

นาข้ อมูลหมายเหตุมารายงานในตารางเพื่อให้ ตอ่ เนื่องและเข้ าใจง่าย
พร้ อมทังเพิ
้ ่มเติมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

แจกแจง
รายละเอียด
วัสดุ
สิ ้นเปลือง
เพิ่มเติมไว้
ในรายงาน
BOM แล้ ว
ซึง่ ผู้ตรวจ
สอบภายใน
จะ
ดาเนินการ
ตรวจสอบ
ตาม
แผนงาน
ต่อไป
โดย ในช่วง
เดือน
กรกฎาคม
2556 ผู้
ตรวจสอบ
ภายในได้
เข้ า
ตรวจสอบ
การติดตาม
แก้ ไขของ
บริ ษัทแล้ ว
และพบว่า
บริ ษัทได้ ทา
การแจก
แจง
รายละเอียด
วัสดุ
สิ ้นเปลือง
เพิ่มเติมไว้
ในรายงาน
BOM เป็ นที่
เรี ยบร้ อย
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แล้ ว
1.2 เอกสาร
ใบสาคัญจ่าย
(OE) เลขที่
เอกสารและ
วันที่ใน
เอกสารไม่
สัมพันธ์กนั
เนื่องจาก
สามารถเข้ า
ไปคีย์ในวันที่
ในเอกสารได้
เอง

1.2 ข้ อจากัดของระบบ Express ในการบันทึกเอกสารเข้ าระบบพร้ อมกันจะเกิดการ Error เลขที่เอกสาร 1.2
บริ ษัทฯ จึงใช้ การบันทึกแบบ Manual คุมอีกชันหนึ
้ ง่
สานักงาน
ได้
ดาเนินการ
ติดตามผล
ซึง่ มีการใช้
การบันทึก
แบบ
Manual
โดยได้
จัดทา
เพิ่มเติมข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
ทะเบียนคุม
เอกสารใน
รู ปแบบไฟล์
Excel
อย่างไรก็
ตาม
สานักงานฯ
จะ
ดาเนินการ
ตรวจสอบ
ว่ามีเรื่ อง
การ
Human
Error ใน
การจัดทา
Excel
ต่อไป
ทังนี
้ ้ ในช่วง
เดือน
เมษายน
2556 ผู้
ตรวจสอบ
ภายในได้
เข้ า
ตรวจสอบ
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การจัดทา
ทะเบียนคุม
เอกสารใน
รู ปแบบไฟล์
Excel อีก
ครัง้ ซึง่ ไม่
พบ
ข้ อบกพร่ อง
เกี่ยวกับ
Human
Error
2. ระบบ
จัดซื ้อ

2.1 ฝ่ าย
จัดซื ้อมีการ
กาหนดเลขที่
ใบสัง่ ซื ้อให้ กบั
ใบขอซื ้อไว้
ล่วงหน้ าก่อน
การจัดทา ซึง่
จากการ
ตรวจสอบ
List PO จาก
ระบบ
Express
พบว่าเลขที่
PO ถูกข้ ามไป
ซึง่ ควรจะทา
ให้ เป็ นระบบ
ด้ วยการ
กาหนด
Running No.
เพื่อป้องกัน
การออกเลข
PO ซ ้ากัน

2.1 เนื่องจากข้ อจากัดของระบบ Express ในการบันทึกเอกสารเข้ าระบบพร้ อมกันจะเกิดการ Error ของ 2.1
เลขที่เอกสาร บริ ษัทจึงใช้ การบันทึกแบบ Manual โดยปั จจุบนั ใช้ ทะเบียนคุมและจะกาหนดให้ มีการ
สานักงาน
สอบทานทะเบียนคุมทุกสิ ้นวันเพื่อป้องกันข้ อผิดพลาดดังกล่าว
ได้
ดาเนินการ
ติดตามผล
ซึง่ มีการใช้
การบันทึก
แบบ
Manual
เพิ่มเติมข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
โดยได้
จัดทา
ทะเบียนคุม
เอกสารใน
2.2 การเกิดใบสัง่ ซื ้อค้ างรับจานวนมากเนื่องจากในบางครัง้ บริ ษัทสัง่ ซื ้อสินค้ าและต้ องทาการส่งของที่
รู ปแบบไฟล์
บริ เวณโครงการต่าง ๆ ซึง่ ในบริ เวณโครงการก่อสร้ างมีข้อจากัดเรื่ องพื ้นที่ หรื อวัสดุที่สงั่ ซื ้อดังกล่าวยังไม่ Excel จริ ง
สามารถนามาใช้ ได้ ทาให้ เกิดมีใบสัง่ ซื ้อค้ างรับจานวนมากจากเหตุผลดังกล่าว
อย่างไรก็
ตาม
สานักงานฯ
จะ
ดาเนินการ
ตรวจสอบ
เรื่ องการมี
Human
Error ใน
การจัดทา
Excel
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ต่อไป
ทังนี
้ ้ ในช่วง
เดือน
เมษายน
2556 ผู้
ตรวจสอบ
ภายในได้
เข้ า
ตรวจสอบ
การจัดทา
ทะเบียนคุม
เอกสารใน
รู ปแบบไฟล์
Excel อีก
ครัง้ ซึง่ ไม่
พบ
ข้ อบกพร่ อง
เกี่ยวกับ
Human
Error

2.2 มีใบสัง่ ซื ้อ
ยังค้ างรับใน
ระบบเป็ น
จานวนมาก
เนื่องจากยัง
รับของจาก
Supplier ไม่
ครบตามที่ได้
สัง่ ซื ้อไป

3. ระบบ

3. เลขที่

3. เนื่องจากข้ อจากัดของระบบ Express ในการบันทึกเอกสารเข้ าระบบพร้ อมกันจะเกิดการ Error ของ
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ได้
ดาเนินการ
ติดตามผล
ใบสัง่ ซื ้อที่
ค้ างรับ
พบว่ามี
ใบสัง่ ซื ้อ
ค้ างที่อยู่
ในช่วงเดือน
ก.ย. ได้ รับ
เรี ยบร้ อย
แล้ วใน
เดือน ธ.ค.
3.

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

การ
จ่ายเงิน

Payment
เลขที่เอกสาร บริ ษัทจึงใช้ การบันทึกแบบ Manual โดยในปั จจุบนั ได้ ดาเนินการแก้ ไขโดยการจัดทา
Voucher
ทะเบียนคุมเอกสารให้ พนักงานทาการตรวจสอบเลขที่ปัจจุบนั ของเอกสารและทาการบันทึกข้ อมูลใน
(PS) กิจการ ทะเบียนคุมก่อนจะทาการบันทึกเข้ าระบบ Express
ใช้ Manual
ในการกาหนด
เพิ่มเติมข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เลขที่เอกสาร
จากการ
ตรวจสอบ
ทะเบียนคุม
สมุดรายวัน
จ่ายเงินจาก
ระบบ
Express
พบว่ามีเลขที่
สมุดรายวัน
จ่ายเงิน
กระโดดข้ าม
ไปหรื อหายไป
จากระบบ
Express
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Manual
โดยได้
จัดทา
ทะเบียนคุม
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Excel
อย่างไรก็
ตาม
สานักงานฯ
จะ
ดาเนินการ
ตรวจสอบ
ว่ามีเรื่ อง
การ
Human
Error ใน
การจัดทา
Excel
ต่อไป
ทังนี
้ ้ ในช่วง
เดือน
เมษายน
2556 ผู้
ตรวจสอบ
ภายในได้
เข้ า
ตรวจสอบ
การจัดทา
ทะเบียนคุม
เอกสารใน
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รู ปแบบไฟล์
Excel อีก
ครัง้ ซึง่ ไม่
พบ
ข้ อบกพร่ อง
เกี่ยวกับ
Human
Error
* ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 บริ ษัทได้ ทาการแสดงแจกแจงรายละเอียดของวัสดุสิ ้นเปลืองใน BOM แล้ ว
เพิ่มเติมข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

ในช่วงเดือนเมษายน 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้ าทาการตรวจสอบ ระบบการตลาด ระบบจัดซื ้อ และ ระบบจ่ายชาระเงิน
ตามแผนการตรจสอบภายในประจาปี (การเข้ าตรวจสอบในระยะที่ 3) โดยมีรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี ้
1. ระบบการตลาด
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ เข้ ามาดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายในในระบบการตลาด ครัง้ ก่อน ในระยะที่2 ซึง่ ครัง้ นันไม่
้
พบประเด็นที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงและไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ โดยการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามคูม่ ือ สาหรับในครัง้ นี ้ในระยะที่ 3 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ได้ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านในระบบการตลาดอีกครัง้ โดยคัดรายการที่เป็ นโครงการในปี 2556 ซึง่ เกิดขึ ้นในเดือน ม.ค. จนถึง
มี.ค. 2556 ซึง่ จากการตรวจสอบเอกสารที่ประกอบการปฏิบตั งิ าน และจากการสัมภาษณ์กบั เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ อง พบว่าการ
ปฏิบตั งิ านและเอกสารแนบประกอบ เป็ นไปตามเงื่อนไขในคูม่ ือระบบการตลาดดี เช่น โครงการนิชคาร์ และโครงการ Energy หัวหิน ที่
อยู่ระหว่างการต่อรองราคา และอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา ตามลาดับ มีเอกสารแนบประกอบครบถ้ วน เช่น บัญชีแสดงปริ มาณและ
ราคาทุน (B.O.Q.) รายการวัสดุ (Material Lists) ใบเสนอราคา เป็ นต้ น พร้ อมทังมี
้ การลงนามของผู้เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน
2. ระบบจัดซือ้
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้ าตรวจสอบระบบการจัดซื ้อของบริ ษัท โดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
2.1 ใบสั่งซื ้อค้ างรั บในระบบเป็ นจานวนมาก เนื่องจากยังรับของจาก Supplier ไม่ครบตามที่ได้ สงั่ ซื ้อไป ซึง่ บริ ษัทควรจัดทา
รายงานเพื่อการควบคุมรายการ PO ที่ยงั ค้ างเพื่อใช้ ในการติดตามการบริ หารจัดการ เป็ นประจาทุกเดือน
ซึง่ ทางฝ่ ายบริ หารชี ้แจงว่าบริ ษัทมีกาหนดการรั บรองเป็ นช่วงระยะเวลาที่สอดคล้ องกับการดาเนินโครงการอยู่แล้ ว ซึง่ การเปิ ด
PO ครัง้ เดียวเพื่อผลประโยชน์ด้านการต่อรองในการจัดซื ้อ จึงทาให้ มีใบสัง่ ซื ้อค้ างรับอยู่ในระบบ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะดาเนินการ
จัดทารายงานเพื่อควบคุมรายการ PO ที่ยงั ค้ างเพื่อใช้ ในการติดตามการบริ หารจัดการเป็ นประจาทุกเดือนตามข้ อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในต่อไป
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารได้ ทาการจัดทารายงานการเพื่อควบคุมรายการ PO ที่ยงั ค้ างอยู่ตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้ ามาทาการตรวจสอบติดตามการแก้ ไขแล้ ว พบว่าบริ ษัทมี
การจัดทารายงานเพื่อควบคุมและติดตามรายการ PO ที่ค้างนาน แล้ ว
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2.2 การจัดทาประวัตขิ ้ อมูลของ Supplier Lists ยังดาเนินการไม่ครบถ้ วน สานักงานได้ เคยแจ้ งให้ บริ ษัทดาเนินการจัดทา
ทะเบียน หรื อข้ อมูลประวัตขิ อง Supplier Lists เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลประวัตสิ ินค้ าประเภทใด การจัดซื ้อ การจัดส่ง การ
รับสินค้ า เงื่อนไขในการชาระเงิน และอื่น ๆ ซึง่ จากการตรวจสอบแฟ้มประวัตขิ อง Supplier พบว่า แฟ้มประวัตทิ ี่จดั เก็บข้ อมูลของ
Supplier เอกสารประกอบข้ อมูลประวัตขิ อง Supplier ไม่ครบถ้ วน เช่น หนังสือรับรอง สาเนาบัตรประชาชน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากข้ อมูล Supplier Lists ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มีอยู่เป็ นจานวนมาก ซึง่ เป็ นเหตุให้ ดาเนินการไม่ทนั จึงมีข้อเสนอแนะให้
ดาเนินการเฉพาะ Supplier ที่ยงั Deal อยู่ในปั จจุบนั และควรจะมีการ Update เป็ นประจาทุกปี โดยเริ่ มดาเนินงานข้ อมูลในปี 2555
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารได้ ดาเนินการปรับปรุ ง Supplier lists ให้ ครบถ้ วนตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ ว และ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้ ามาทาการตรวจสอบติดตามการแก้ ไขแล้ ว พบว่า บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ ง Supplier List
ตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ ว
3. ระบบการจ่ ายชาระเงิน
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ เข้ ามาดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระบบการจ่ายชาระเงินครัง้ ก่อน ในระยะที่ 2 ซึง่ ครัง้ นัน้
พบว่า เลขที่ Payment Voucher (PS) มีการข้ ามไป ซึง่ ในครัง้ นัน้ บริ ษัทดาเนินการปรับปรุ งโดยการใช้ ทะเบียนคุมการเปิ ดรายการ PS ใน
รู ปแบบไฟล์ Excel เพื่อ Running No ก่อนเข้ าระบบ เพื่อป้องกันการหายหรื อข้ ามเลขที่ Payment Voucher (PS)
สาหรับในครัง้ นี ้ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านในระบบจ่ายชาระเงินอีกครัง้ เพื่อเป็ นการย ้าให้ มนั่ ใจในการ
ควบคุมภายในที่มีตอ่ ระบบการจ่ายชาระเงินอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยสานักงาน ได้ ดาเนินการติดตามการควบคุมทะเบียนคุม
เอกสาร PS ที่เป็ นรู ปแบบไฟล์ Excel ซึง่ พบว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางด้ าน Human Error และไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่ องการออกเลขที่ PS ซ ้า
หรื อ ข้ ามหายไป ทังเรื
้ ่ องการบันทึกบัญชีพร้ อมลายเซ็นผู้เกี่ยวข้ อง และเอกสารแนบมีครบถ้ วน เช่น ใบสาคัญจ่าย ใบเสร็ จรับเงิน หนังสื อ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็ นต้ น เป็ นไปตามคูม่ ือระบบการจ่ายชาระเงิน ซึง่ สรุ ปได้ วา่ ในระบบการจ่ายชาระเงิน มีกระบวนการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านได้ อย่างพอควร

10.4

ขัน้ ตอนการปฎิบัตงิ านในระบบงานต่ างๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิการใช้ คมู่ ือการปฏิบตั งิ านซึง่ ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขใหม่
ให้ มีระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) ที่รัดกุม สามารถป้องกันหรื อค้ นพบข้ อผิดพลาดหรื อการกระทาทุจริ ตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบการปฏิบตั งิ านที่เหมาะสม โดยคูม่ ือการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ได้ ครอบคลุมงานในระบบหลัก และ ระบบงานสนับสนุน ดังนี ้
- ระบบงานการตลาด
- ระบบงานรายได้ และการรับชาระเงิน
- ระบบคลังสินค้ า
- ระบบงานควบคุมต้ นทุนงานโครงการ
- ระบบงานต้ นทุนผลิตเฟอร์ นิเจอร์
- ระบบงานจัดซื ้อ
- ระบบงานการจ่ายชาระเงิน
- ระบบงานบัญชี
- ระบบงานเงินสดย่อย
- ระบบงานสินทรัพย์
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-

ระบบงานทรัพยากรมนุษย์

ทังนี
้ ้ รายละเอียดของคูม่ ือการปฏิบตั งิ านในระบบหลักที่สาคัญซึง่ ได้ แก่ ระบบการตลาด ระบบงานรายได้ และการรับชาระเงิน ระบบ
คลังสินค้ า ระบบงานควบคุมต้ นทุนงานโครงการ ระบบงานต้ นทุนผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ระบบงานจัดซื ้อ และ ระบบงานการจ่ายชาระเงิน มี
ดังต่อไปนี ้
ระบบงานการตลาด
การพิจารณารับงาน - กรณีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
แผนกการตลาด
1. แผนกการตลาดดาเนินการออกหาข้ อมูลของงานที่จะเปิ ดการประกวดราคาที่น่าสนใจ หรื อ
2. เมื่ อได้ รับหนังสื อเชิญ ให้ เข้ าร่ วมประกวดราคาจากเจ้ าของโครงการ หรื อ ได้ ข้ อมูลโครงการที่น่าสนใจจะพิจารณาร่ วมกัน
เบือ้ งต้ นระหว่างกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด ผู้อานวยการแผนกการตลาด และแผนกประเมิน
ราคา
3. จัดทาเอกสาร แบบฟอร์ มการพิจารณารับงาน โดยจะกรอกข้ อมูลของลูกค้ าหรื อเจ้ าของโครงการ
4. พิจารณารายละเอียด มูลค่าและขอบเขตของงาน โดยคานึงถึงเนื ้องานที่จะเข้ าประกวดราคา
ควรเป็ นงานตกแต่งภายใน เป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ นความถนัดของบริ ษัท
5. เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมตั ิ โดยอาจเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่มีอานาจที่เข้ าร่ วมพิจารณา
5.1 กรณี น่าสนใจรับงาน จะมอบหมายให้ ผ้ ูรับผิดชอบดาเนินการจัดหาแบบงานก่อสร้ างงานของลูกค้ า แล้ วดาเนินการ
ต่อตามข้ อ 6
5.2 กรณีไม่สนใจรับงาน เนื่องจากงานตกแต่งภายในเป็ นงานส่วนย่อยของงาน จะพิจารณาไม่เข้ าร่ วมประกวดราคา และ
ไม่ดาเนินการใดๆ แต่นาเอกสารที่จดั หาได้ เข้ าแฟ้มถาวร และบันทึกข้ อมูลในทะเบียนคุมตามข้ อ 6
6. บันทึกข้ อมูลการพิจารณารับงานเบื ้องต้ นในทะเบียนคุมการรับงาน

7.

การจัดเก็บเอกสารดังนี ้
แบบฟอร์ มการพิจารณารับงาน
หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวด

จัดเก็บในแผนก

(กรณีรับงานจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มชัว่ คราว ส่วนกรณีไม่รับงานจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มถาวร)
หมายเหตุ : แบบงานก่ อ สร้ า ง อาจประกอบด้ ว ย แบบก่ อ สร้ า ง, เอกสารแสดงขอบเขตของงาน ( Terms of
Reference/T.O.R.) และ บัญชีแสดงปริ มาณและราคา (Bill of quantities/B.O.Q.), Specification เป็ นต้น
การพิจารณารับงาน - กรณีหน่วยงานภาคเอกชน
แผนกการตลาด
1. ดาเนินการออกหาข้ อมูลโครงการที่น่าสนใจ โดยจะวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ และตรวจสอบสืบประวัติความเป็ นมาของลูกค้ าหรื อ
เจ้ าของโครงการนันๆ
้ โดยอาจสืบประวัติข้อมูลจากคนรู้ จักที่เคยร่ วมงานกับบริ ษัทดังกล่าว เพื่อดูฐานะทางการเงิน ลักษณะ
นิสยั ใจคอ เพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทดังกล่าวมีความสามารถในการจ่ายชาระเงินให้ กบั บริ ษัทได้ หรื อไม่
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ธนาคาร (ข้ อมูลเครดิต) และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น งบการเงิน หนังสือ
รั บ รอ งข อ งบ ริ ษั ท เป็ น ต้ น จ าก เว็ บ ไซ ด์ ธุ รกิ จ อ อ น ไล น์ ( www.bol.co.th) แ ล ะ เว็ บ ไซ ด์ ก รม ธุ รกิ จ ก ารค้ า
(http://www.dbd.go.th/mainsite/)
พิจารณาว่าควรเข้ าร่ วมประกวดราคาหรื อไม่ โดยพิจารณาถึงรายละเอียด มูลค่าและขอบเขตของงาน โดยคานึงถึงเนื ้องานที่
จะเข้ าประกวดราคา ควรเป็ นงานตกแต่งภายในเป็ นส่วนใหญ่ ซงึ่ เป็ นความถนัดของบริ ษัท และพิจารณาถึงความเสี่ยงของ
ลูกค้ า
จัดทาเอกสาร แบบฟอร์ มการพิ จารณารับงาน โดยจะกรอกข้ อมูลของลูกค้ า
เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมตั ิ โดยอาจเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่มีอานาจที่
เข้ าร่ วมพิจารณา
ผลการพิจารณาจากผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ
6.1 กรณีน่าสนใจรับงาน จะมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินการซื ้อแบบงานก่อสร้ างแล้ ว
ดาเนินการต่อตามข้ อ 7
6.2 กรณีไม่สนใจรับงาน เนื่องจากงานตกแต่งภายในเป็ นงานส่วนย่อยของงานทังหมดหรื
้
อลูกค้ ามีความเสี่ยงในการจ่าย
ชาระเงิน จะพิจารณาไม่เข้ าร่ วมประกวดราคา และไม่ดาเนินการใดๆ แต่นาเอกสารที่จดั หาได้ เข้ าแฟ้มถาวร และ
บันทึกข้ อมูลในทะเบียนคุมตามข้ อ 7
บันทึกข้ อมูลการพิจารณารับงานเบื ้องต้ นในทะเบียนคุมการรับงาน
จัดเก็บเอกสารดังนี ้
แบบฟอร์ มการพิจารณารับงาน
งบการเงิน
จัดเก็บในแผนก
หนังสือรับรอง
เอกสารประกอบอื่น
(กรณีรับงานจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มชัว่ คราว ส่วนกรณีไม่รับงานจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มถาวร)

การประเมินราคา
แผนกการตลาด
1. แผนกการตลาดเมื่อได้ แบบงานก่อสร้ างของลูกค้ าแล้ ว ซึง่ ประกอบด้ วย แบบงานก่อสร้ าง, เอกสารขอบเขตของงาน (Terms
of Reference/T.O.R.) และบัญ ชี แ สดงปริ ม าณและราคา (Bill of Quantities/B.O.Q.)*, Specification ฯลฯ โดยจะจัด ท า
สาเนา T.O.R. เพิ่ม 1 ชุด
2. นาเอกสารข้ างต้ นส่งไปให้ กบั แผนกที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
จัดเก็บในแผนก
T.O.R. (สาเนา)
(เพื่ อ ใ ช้ จั ด ท า เอ ก ส า ร
คุณสมบัตเิ บื ้องต้ น P.Q.)
แบบก่อสร้ าง
T.O.R. (ต้ นฉบับ)
B.O.Q.

แผนกประเมินราคา
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Specification
หมายเหตุ : Bill of quantities (B.O.Q.) เป็ นบัญ ชี แ สดงปริ มาณและราคา ซึ่ งลู กค้าส่วนใหญ่ จะมี ให้บริ ษัทกรอกข้อ มู ล และ
มูลค่าตามรายละเอี ยดดังกล่าว โดยบางรายจะระบุปริ มาณมาให้พร้อม แต่บางรายอาจไม่มีปริ มาณให้
แผนกประเมินราคา
3. เมื่อได้ รับเอกสารจากแผนกการตลาดแล้ ว จะทาการศึกษารายละเอียดและกาหนดการต่างๆ ที่ระบุไว้ ในเอกสาร เช่น วันเวลา
ชี ้แจงแบบ, เข้ าดูสถานที่, วันเวลาในการยื่นซองหรื อ E-AUCTION
4. จัดทาเอกสาร รายการวัสดุ (Material List) ส่งให้ แผนกจัดซื ้อเพื่อทาการสืบราคา
แผนกจัดซื ้อ
5. เมื่อแผนกจัดซื ้อได้ รับเอกสาร รายการวัสดุ (Material List) จากแผนกประเมิน ก็จะทาการสืบราคาตามรายละเอียดของวัสดุ
ที่ใช้
6. นาใบเสนอราคาจากผู้ขายแต่ละรายมาเปรี ยบเทียบ
7. เปรี ยบเทียบราคา เพื่อเลือกผู้ขายรายที่เหมาะสม (เลือกรายที่ราคาต่าสุด มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัติตรงตาม Specification
และสามารถส่งสินค้ าได้ ทนั เวลา)
8. ระบุข้อมูล มูลค่าวัสดุในรายการวัสดุ (Material List) และแนบใบเสนอราคาที่ได้ รับส่งคืนแผนกประเมิน
9. นาส่งเอกสาร ดังนี ้
รายการวัสดุ (Material List)
แผนกประเมินราคา
ใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละราย
แผนกประเมินราคา
10. เมื่ อ ได้ รั บ รายการวัสดุ (Material List) และ ใบเสนอราคา ของผู้ข ายแต่ละรายแนบประกอบจากแผนกจัดซือ้ จะนามา
รวบรวมแนบประกอบกับแบบก่อสร้ าง, T.O.R. และ B.O.Q. เพื่อทาการจัดทา Back up Sheet และ B.O.Q. ฉบับต้นทุน
11. พิจารณาถึงความคุ้มค่า ว่าควรเข้ าประกวดราคาหรื อไม่
11.1 กรณีเห็นว่าไม่ค้ มุ ค่าไม่ควรเข้ าประกวด อาจเกิดจากการที่มีราคาทุนสูงกว่าราคากลางมาก หรื อมีเหตุอนั ควรว่าไม่
เหมาะแก่การรับงาน ซึง่ จะต้ องชี ้แจงเหตุผลให้ ทราบใน B.O.Q. ฉบับต้ นทุน แล้ วดาเนินการต่อตามข้ อ 12
11.2 กรณีเห็นว่าควรเข้ าประกวดราคา ดาเนินการต่อตามข้ อ 12
12. ส่งข้ อมูลให้ แผนกการตลาด
แผนกการตลาด
13. เมื่อได้ รับเอกสาร สรุปการประเมิ นราคา แล้ วจะสอบทานเปรี ยบเทียบกับ เอกสารการพิ จารณารับงานและเอกสารประกอบที่
ดึงจากแฟ้มชัว่ คราว
14. บันทึกข้ อมูลการพิจารณาขันสุ
้ ดท้ ายใน แบบฟอร์ มการพิจารณารับงาน
15. ผู้มีอานาจลงนามพิจารณาการยื่นประกวดราคา ในแบบฟอร์ มการพิจารณารับงาน
15.1 พิจารณาไม่ยื่นประกวดราคา
- บริ ษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ แต่นาเอกสารหลักฐานทังหมดจั
้
ดเก็บเข้ าแฟ้มแยกต่างหาก
15.2 พิจารณายื่นประกวดราคา บริ ษัทจะดาเนินการต่อตามข้ อ 16
16 ก ร รม ก าร ผู้ จั ด ก า ร ห รื อ ร อ ง ก รร ม ก า ร ผู้ จั ด ก าร ส า ย ง า น ต ล าด จ ะ พิ จ า ร ณ าบ วก ก าไร แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการผลิต
17. ปรับปรุ ง B.O.Q. ให้ เป็ นราคาสาหรับยื่นประกวดราคา แล้ วจัดพิมพ์เป็ นชุด B.O.Q. เพื่อเข้ าประกวด
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18. ทาการบันทึกข้ อมูลการพิจารณารับงานขันสุ
้ ดท้ ายใน ทะเบียนคุมการรับงาน
19. จัดเก็บเอกสารและแจกจ่าย ดังนี ้
B.O.Q. ฉบับเสนอขาย
กรรมการผู้จดั การ
แบบฟอร์ มการพิจารณารับงาน
หนังสือเชิญ

จัดเก็บในแผนก
(เข้ าแฟ้มถาวรเรี ยงลาดับตาม
เลขที่เอกสาร)

งบการเงิน
หนังสือรับรอง
เอกสารประกอบอื่น
B.O.Q. ฉบับต้ นทุน
Specification
แบบก่อสร้ าง

จัดเก็บในแผนก
(แยกตามแต่ละโครงการ)

T.O.R.
รายการวัสดุ (Material List)
ใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละราย
หมายเหตุ :

การเข้าถึงข้อมูล B.O.Q. เพือ่ เข้าประกวดราคา จะมี การตัง้ รหัสผ่าน (Password) โดยกรรมการผู้จดั การเพือ่
ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
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การประกวดราคา
แผนกการตลาด
1. จัดเตรี ยมเอกสาร P.Q. (Pre Qualify) แสดงคุณ สมบัติในด้ านต่างๆ ของบริ ษัท เช่น ประวัติการทางานที่ผ่านมาของบริ ษัท
หนังสือรับรอง บอจ.5 เป็ นต้ น
2. พิจารณาเงื่อนไข และวิธีการประกวดราคา โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนี ้
2.1 กรณีประกวดราคาด้ วยวิธี E-AUCTION
- ลูกค้ าจะมีการระบุวนั ที่เข้ าประกวดราคา โดยต้ องยื่นเอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น (P.Q.) ก่อนการ
เข้ าประกวดราคา
2.2 กรณีทวั่ ไป
- เป็ นการยื่นซองประกวดราคาให้ ดูในเงื่อนไขวันเปิ ดประมูลว่าเป็ นวันใด แล้ วดาเนินการให้ ทนั ตามวันที่
กาหนด โดยจะยื่นเอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น (P.Q.) พร้ อมซองประกวดราคา
2.3 กรณีจดั จ้ างด้ วยวิธีการพิเศษ
- ลูก ค้ า จะแจ้ ง ความต้ อ งการและเงื่ อ นไขต่า งๆกับ บริ ษั ท โดยเอกสารที่ ใช้ ยื่ น คื อ ผลงานของบริ ษั ท
(Company Profile) และเอกสารเสนอราคา B.O.Q.
3. รวบรวมเอกสาร เพื่อเข้ าร่ วมประกวดราคา ประกอบด้ วย เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริ ษัท , B.O.Q. ฉบับเสนอราคา และ
หลักประกัน นาใส่ซองยื่นประกวดราคา
4. รอผลการประกวดราคา โดยจะทราบผลว่าประกวดราคาผ่านหรื อไม่ ตามวันและเวลาที่กาหนดโดยลูกค้ า
การจัดทาสัญญา
แผนกการตลาด
1. เมื่อทราบผลการประกวดราคา ก็จะดาเนินการดึงเอกสาร B.O.Q. ฉบับต้ นทุน, แบบก่อสร้ าง, T.O.R. และเอกสารประกอบ
อื่นๆ อาทิเช่น รายการวัสดุ (Material List), ใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละราย เป็ นต้ น ออกจากแฟ้มชัว่ คราว
2. บันทึกผลการประกวดราคาใน ทะเบียนคุมการรับงาน
3. พิจารณาผลการประกวดเพื่อแจกจ่าย หรื อจัดเก็บเอกสาร ดังนี ้
3.1 กรณีผ่านการประกวดราคาแล้ ว บริ ษัทไม่ได้ เป็ นผู้รับเลือกให้ ดาเนินโครงการ
B.O.Q. ฉบับต้ นทุน
Specification
แบบก่อสร้ าง

จัดเก็บในแผนก
(แยกตามแต่ละโครงการ)

T.O.R.
รายการวัสดุ (Material List)

4.

ใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละราย
3.2 ดาเนินการต่อตามข้ อ 4.
เมื่อได้ รับเอกสารของโครงการจากแผนกการตลาด ให้ พิจารณาว่าใครเป็ นผู้ทาสัญญา ดังนี ้
4.1 กรณีลกู ค้ าทาสัญญา
- ลูกค้ าจะน าส่งร่ างสัญ ญาให้ บ ริ ษั ท โดยจะนาส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่ นิติกรพิจารณาความได้ เปรี ย บ
เสียเปรี ยบ
4.2 กรณีลกู ค้ าไม่ได้ เป็ นผู้ทาสัญญา
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5.
6.

7.
8.

- แจ้ งนิตกิ รจัดทาร่ างสัญญาว่าจ้ างและจัดส่งให้ ลกู ค้ าพิจารณา
แจ้ งให้ แผนกโครงการทราบ และจัดส่งเอกสาร สัญญาว่าจ้ าง, B.O.Q. และแบบก่อสร้ าง ไปให้ เพื่อใช้ ในการวางแผนงาน
คัดเลือกผู้รับเหมาและคนงานเพื่อเข้ าทางาน
เมื่อถึงกาหนดวันนัดลงนามในสัญญา คณะกรรมการท่านที่ได้ รับมอบหมายให้ ลงนาม จะนาเอกสารหนังสือหลักประกัน
สัญญา (ซึง่ มีการทาสัญญากับธนาคารไว้ แล้ ว) และแบบสัญญาเข้ าพบลูกค้ า เพื่อลงลายมือชื่อในสัญญารับงานร่ วมกัน และ
คูฉ่ บับสัญญา
จัดทาสาเนา B.O.Q. เพิ่มอีก 3 ชุด และแบบก่อสร้ างอีก 1 ชุด
จัดเก็บและแจกจ่ายเอกสาร ดังนี ้
คูฉ่ บับสัญญาว่าจ้ าง
B.O.Q. ฉบับเสนอขาย
Specification
สานักเลขานุการ
แบบก่อสร้ าง
T.O.R.
สัญญาว่าจ้ าง (สาเนา)
B.O.Q. ฉบับต้ นทุน
Backup Sheet

แผนกโครงการ

Specification
แบบก่อสร้ าง
รายการวัสดุ (Material List)
B.O.Q. ฉบับต้ นทุน
Specification
รายการวัสดุ (Material List)

แผนกจัดซื ้อ

สัญญาว่าจ้ าง (สาเนา)
B.O.Q. ฉบับเสนอขาย
B.O.Q. ฉบับต้ นทุน

แผนกบัญชี

ระบบรายได้ และการรับชาระเงิน
ขันตอนการตั
้
งเบิ
้ กเงินมัดจา
แผนกบัญชี
1. เมื่อ ได้ รับเอกสารจากแผนกประเมินราคา ได้ แก่ สัญ ญาว่าจ้าง, B.O.Q. เสนอขาย และ B.O.Q.ต้นทุน ทาการพิจารณา
เงื่อนไขในสัญญาว่าระบุถงึ การเบิกเงินมัดจาล่วงหน้ าหรื อไม่
1.1 กรณีไม่มีเงินมัดจา
- จัดเก็บเข้ าแฟ้มแต่ละโครงการ
1.2 กรณีมีเงินมัดจา
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2.

3.
4.
5.
6.

- ดาเนินการต่อตามข้ อ 2
บันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันขาย (SO)
การบันทึกบัญชี
Dr. ลูกหนี ้การค้ า
XX
Cr. รายได้ รับล่วงหน้ า
XX
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
XX
จัดพิมพ์ ใบแจ้งหนีเ้ งิ นมัดจา และ สมุดรายวันขาย (SO) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการพร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
นาส่งเอกสาร ใบแจ้งหนีเ้ งิ นมัดจา ให้ กบั ลูกค้ า
จัดเก็บและนาส่งเอกสาร ดังนี ้
สัญญาว่าจ้ าง (สาเนา)
จัดเก็บในแผนก
B.O.Q. เสนอขาย
(แฟ้มสัญญา)
B.O.Q. ต้ นทุน
สมุดรายวันขาย (SO)
ใบแจ้ งหนี ้เงินมัดจา (เหลือง)
สัญญาว่าจ้ าง (สาเนา)

หมายเหตุ :

จัดเก็บในแผนก (แฟ้ม SO)

ใบแจ้ งหนี ้เงินมัดจา (ชมพู)

จัดเก็บในแผนก(แฟ้มชัว่ คราว
รอรับชาระเงิน)

ใบแจ้ งหนี ้เงินมัดจา (สาเนา)

แผนกการเงิน

ขัน้ ตอนการรับชาระเงิ นมัดจาเหมื อนกับ ขัน้ ตอนการรับชาระเงิ น โดยแตกต่างกันที ่เอกสารที ่ออกจะเป็ น ใบ
รับเงิ นมัดจา/ใบกากับภาษี

การบันทึกบัญชี
Dr. เงิ นสด/เงิ นฝากธนาคาร
ภาษี ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
ภาษี ขายรอเรี ยกเก็บ
Cr. ลูกหนีก้ ารค้า
ภาษี ขาย

XX
XX
XX
XX
XX

ขัน้ ตอนการตัง้ เบิ กเงิ นค่างวดงาน
แผนกบัญชี
1. เมื่อได้ รับ ใบรับมอบงาน และ รายการเบิ กงวดเงิ น ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
2. บันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันขาย (IB)
การบันทึกบัญชี
Dr. ลูกหนี ้การค้ า
XX
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3.
4.
5.
6.

เงินมัดจารับล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
XX
Cr. รายได้ ค้างรับ-โครงการ
XX
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
จัดพิมพ์ ใบแจ้งหนี ้ และ สมุดรายวันขาย (IB) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการพร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
นาส่งเอกสาร ใบแจ้งหนี ้ ให้ กบั ลูกค้ า
จัดเก็บและนาส่งเอกสาร ดังนี ้
ใบรับมอบงาน (ต้ นฉบับ)
สมุดรายวันขาย (IB)
ใบแจ้ งหนี ้ (เหลือง)
ใบรับมอบงาน (สาเนา)
รายการเบิกงวดงาน (สาเนา)

XX

สานักเลขานุการ

จัดเก็บในแผนก (แฟ้ม IB)

ใบแจ้ งหนี ้ (ชมพู)

จัดเก็บในแผนก(แฟ้มชัว่ คราว
รอรับชาระเงิน)

ใบแจ้ งหนี ้ (สาเนา)

แผนกการเงิน

ขันตอนการบั
้
นทึกบัญชีรายได้ จากการให้ บริ การ
แผนกบัญชี
1. ทุกสิ ้นเดือนจะรวบรวมต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งของโครงการแต่ละโครงการ
2. นาข้ อมูลต้ นทุนของแต่ละโครงการบันทึกใน ตารางการรับรู้ รายได้ ในโปรแกรม Excel เพื่อเปรี ยบเทียบกับ ต้นทุนประมาณ
การ (ข้ อมูล สรุ ปรายการวัสดุ B.O.M. ในการคานวณหาอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
3. นาอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จไปคานวณรายการรับรู้ รายได้ ค่าก่อสร้ างประจางวด
4. จัดพิมพ์ ตารางการรับรู้รายได้
5. บันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV
การบันทึกบัญชี
Dr. รายได้ ค้างรับโครงการ
XX
Cr. รายได้ จากการตกแต่ง-โครงการ
XX
6. จัดพิมพ์ สมุดรายวันทัว่ ไป (JV) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
7. ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการพร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
8. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
ขันตอนการรั
้
บชาระเงิน
แผนกการเงิน
1. เมื่อใกล้ ถงึ กาหนดการชาระเงินตาม ใบแจ้งหนี ้ ทาการติดต่อกับลูกค้ าเพื่อสอบถามกาหนดการรับเช็ค
2. เมื่อถึงวันกาหนดรับเช็คเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันรับ RI
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การบันทึกบัญชี
Dr. เช็ครับล่วงหน้ า
XX
ภาษีถกู หัก ณ ที่จ่าย
XX
เงินประกันผลงาน (ถ้ ามี)
XX
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
XX
Cr. ลูกหนี ้การค้ า
XX
ภาษีขาย
XX
3. จัดพิมพ์ ใบเสร็ จรับเงิ น/ใบกากับภาษี พร้ อมนาเสนอผู้บงั คับบัญชาลงนามในเอกสาร
4. ผู้บงั คับบัญชาตรวจสอบรายการในเอกสารพร้ อมลงนามผู้รับมอบอานาจ
5. นาเอกสารไปรับเช็คจากลูกค้ า โดยผู้รับเงินลงนามและระบุรายละเอียดเช็คใน ใบเสร็ จรับเงิ น /ใบกากับภาษี โดยนาส่ง
เอกสารฉบับสีขาวและสีฟ้าให้ ลกู ค้ า
6. ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร และจัดทาสาเนาเอกสาร 1 ชุด
7. เจ้ าหน้ าที่การเงินพิจารณาเช็คที่ได้ รับเป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ าหรื อไม่
8.1 กรณีเป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ า
- จัดเก็บเช็คในตู้เซฟ เมื่อถึงวันครบกาหนดแล้ วดาเนินการนาฝากตามขันตอนที
้
่9
8.2 กรณีไม่ได้ เป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ าให้ ไปดาเนินการขันตอนที
้
่9
8. จัดทา ใบนาฝาก จานวน 2 ฉบับ และทาสาเนาเช็ครับ
9. นา เช็ค และใบ ใบนาฝาก ไปนาฝากเงินเข้ าบัญชีธนาคารของบริ ษัทฯ
10. จัดเก็บและนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ชมพู)
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (เหลือง)
ใบนาฝาก
แผนกบัญชี
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เช็ครับ (สาเนา)
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (สาเนา)
ใบนาฝาก (สาเนา)
จัดเก็บในแผนก
(แฟ้มลูกหนี ้รายตัว)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เช็ครับ (สาเนา)
แผนกบัญชี
11. นาเอกสารที่ได้ รับจากแผนกการเงินมาเปรี ยบเทียบกับใบแจ้ งหนี ้ (ชมพู) เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
12. จัดพิมพ์ สมุดรายวันรับ (RI) จากระบบ และทาการตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีพร้ อมลงนามผู้จดั ทา
13. ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการพร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
14. จัดเก็บเอกสารดังนี ้
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ชมพู)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ต้ นฉบับ)
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สมุดรายวันรับ RI
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (เหลือง)
ใบแจ้ งหนี ้ (ชมพู)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (สาเนา)
ใบนาฝาก (สาเนา)
เช็ครับ (สาเนา)

แฟ้ม RI

แผนกการเงิน
15. ทุกสิ ้นวัน จัดพิมพ์ Bank Statement จากระบบ Telefax ของธนาคาร
16. ตรวจสอบข้ อมูล Bank Statement กับฐานข้ อมูลเช็ครับล่วงหน้ า ว่ามีรายการเช็ครับใดบ้ างที่ขึ ้นเงินกับธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว
และส่งสาเนาให้ แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
17. บันทึกตัดเช็ครับล่วงหน้ าในระบบโปรแกรม Express ผ่านสมุดรายวันรับ QR พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. เงินฝากธนาคาร
XX
Cr. เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้ า
XX
18. จัดพิมพ์เอกสาร สมุดรายวันรับ QR พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
19. ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการพร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
20. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม QR โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร

ระบบงานคลังสินค้ า
การรับสินค้ าจากผู้จาหน่าย/ร้ านค้ า
แผนกคลังสินค้ า
1. เมื่อผู้ขายนาสินค้ ามาส่ง จะนาสินค้ ามาพร้ อมกับใบกากับภาษีต้นฉบับและสาเนา
2. เจ้ าหน้ าที่นาเอกสารใบส่งของ/ใบกากับภาษี จากผู้ขาย มาตรวจสอบกับเอกสารใบสั่งซื ้อที่ได้ รับมาจากแผนกจัดซื ้อเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
3. ทาการตรวจสอบปริ มาณ และสภาพของสินค้ าที่ผ้ ขู ายนามาส่งเพื่อป้องกันสินค้ าขาดเกิน หรื อสินค้ าที่เสื่อมสภาพ
4. เมื่อทาการตรวจสอบสินค้ าเสร็ จสิ ้นเจ้ าหน้ าที่ลงนามรับสินค้ าในใบส่งของ/ใบกากับสินค้ า พร้ อมลงวันที่รับสินค้ า
5. ทาการบันทึกรับสินค้ าในระบบ Express ผ่านใบรับสินค้ า (RR)
การบันทึกบัญชี
DR. สินค้ า/สินทรัพย์
XX
CR. เจ้ าหนี ้
XX
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6.

จัดเก็บสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า และนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบรับสินค้ า (ชมพู)

แผนกจัดซื ้อ

ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (สาเนา)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีเหลือง)
ใบรับสินค้ า (สีเหลือง)

จัดเก็บในแผนก

ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (ต้ นฉบับ)
ใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ)
ใบเสนอราคา
ใบสัง่ ซื ้อ (สีขาว)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีฟ้า)
ใบรับสินค้ า (สีขาว)
ใบรับสินค้ า (สีฟ้า)

แผนกการเงิน

การรับคืนสินค้ าจากโครงการ
แผนกคลังสินค้ า
1. เมื่อได้ รับเอกสาร ใบส่งของคื นโรงงาน และ สินค้ า/วัสดุ จากแผนกโครงการ (Site งาน) เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้ องและครบถ้ วนของรายการสินค้ า/วัสดุ พร้ อมลงนามผู้รับสินค้ า
2. จัดทา ใบรับคืนสิ นค้าจากโครงการ พร้ อมลงนามผู้จดั ทา และให้ ผ้ นู าสินค้ ามาคืนลงนามผู้ส่งคืน
3. จัดเก็บและนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบรับคืนสินค้ าจากโครงการ (ต้ นฉบับ)
ใบรับคืนสินค้ าจากโครงการ (สาเนา)

แผนกบัญชี
จัดเก็บในแผนก

แผนกบัญชี
4. บันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป (JU) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. วัตถุดบิ
XX
Cr. งานระหว่างทา - วัสดุ
XX
5. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
6. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JU เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การเบิกจ่ายสินค้ าส่งโครงการ
แผนกคลังสินค้ า
1. เมื่อได้ รับ ใบขอซื ้อ จากแผนกโครงการที่ประทับตรา เบิกสโตร์ และ ใบเบิ กประจาวัน เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าทาการตรวจสอบ
การอนุมตั ริ ายการในเอกสาร
2. จัดเตรี ยมสินค้ า/วัสดุตามรายการใน ใบเบิกประจาวัน และทาการแจ้ งแผนกจัดส่ง
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แผนกจัดส่ง
3. ตรวจสอบรายการสินค้ าที่จดั เตรี ยม พร้ อมลงนามผู้รับของ
4. เมื่อได้ รับเอกสารทาการตรวจสอบความพร้ อมในการรับสินค้ า/วัสดุกบั ผู้ควบคุมงานประจาโครงการ
5. เมื่อได้ วนั เวลาที่สะดวก เจ้ าหน้ าที่จดั ทาเอกสาร ใบนาของออก พร้ อมลงนามผู้จดั เตรี ยม พร้ อมระบุชื่อผู้จดั ส่ง
6. นาเสนอผู้บงั คับบัญชาลงนามอนุมตั ริ ายการ
7. ผู้บงั คับบัญชาตรวจสอบรายการและลงนามผู้อนุมตั ใิ นใบนาของออก
8. เมื่อถึงวันส่งของเจ้ าหน้ าที่นาเอกสารใบเบิกประจาวันไปรับสินค้ า/วัสดุที่เตรี ยมไว้ พร้ อมตรวจสอบรายการสินค้ า/วัสดุอีกครัง้
และนาของขึ ้นรถขนส่งและจัดเตรี ยมเอกสารดังนี ้
ใบนาของออก (สีขาว)
ใบนาของออก (สีชมพู)
ใบนาของออก (สีฟ้า)
แผนกโครงการ (Site งาน)
ใบขอซื ้อ
ใบสัง่ ซื ้อ
ใบนาของออก (สีเหลือง)
จัดเก็บในแผนก
9. ยามประจาโรงงานลงนามผู้ตรวจสอบในใบนาของออกก่อนออกนอกโรงงาน
10. นาของไปส่งที่โครงการผู้ร้องขอสินค้ า/วัสดุและเข้ าสู่กระบวนการ การรับสิ นค้าทีโ่ ครงการ
แผนกคลังสินค้ า
11. บันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป (OU)
การบันทึกบัญชี
Dr. งานระหว่างทา - วัสดุ
XX
Cr. วัสดุในการตกแต่ง
XX
วัตถุดบิ
XX
12. นาส่งเอกสารให้ แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
13. จัดพิมพ์เอกสาร ใบจ่ายสิ นค้าภายใน และ สมุดรายวันทัว่ ไป (OU) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
14. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
15. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม OU เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การเบิกจ่ายสินค้ าเข้ ากระบวนการผลิต
แผนกต่าง ๆ ในโรงงาน
1. เมื่ อ ต้ อ งการเบิก สิน ค้ า/วัส ดุเจ้ าหน้ าที่ จัด ทา ใบเบิ ก ประจาวัน โดยระบุรายการสิ นค้ า/วัส ดุที่ ต้อ งการเบิกและจานวนให้
ครบถ้ วน และนาเสนอหัวหน้ าแผนกลงนามอนุมตั ิ
2. เมื่อหัวหน้ าแผนกลงนามอนุมติแล้ วเจ้ าหน้ าที่นา ใบเบิ กประจาวัน ไปเบิกของที่แผนกคลังสินค้ า โดยฉบับสีเหลืองจัดเก็บติด
เล่มเอกสาร
แผนกคลังสินค้ า
3. เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าตรวจสอบการอนุมตั ริ ายการใน ใบเบิ กประจาวัน
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4.
5.
6.

7.

จัดสินค้ า/วัสดุตามรายการและส่งมอบให้ กบั ผู้เบิก พร้ อมลงนามผู้จ่ายของ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู บิกสินค้ า/วัสดุ ทาการตรวจรับสินค้ า/วัสดุ พร้ อมลงนามผู้รับของ
ทาการบันทึกรายการเบิกจ่ายสินค้ าในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป (OU)
การบันทึกบัญชี
Dr. งานระหว่างทา - วัสดุ
XX
Cr. วัสดุในการตกแต่ง
XX
วัตถุดบิ
XX
จัดเก็บและนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบเบิกประจาวัน (สีขาว)
แผนกบัญชี
ใบเบิกประจาวัน (สีชมพู)
จัดเก็บในแผนก
ใบเบิกประจาวัน (สีเขียว)
จัดเก็บในแผนก

แผนกบัญชี
8. จัดพิมพ์เอกสาร ใบจ่ายสิ นค้าภายใน และ สมุดรายวันทัว่ ไป (OU) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
9. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
10. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม OU เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร

ระบบงานควบคุมต้ นทุนงานโครงการ
การวางแผนงานโครงการ
แผนกโครงการ (รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ าร)
1. พิจารณารายละเอียดงานโครงการที่ได้ รับจากแผนกประเมินราคา
2. จัดทาผังองค์กรโครงการ (Project Organization Chart)
3. จัดทา แบบประเมิ นผู้ควบคุมงาน เพื่ อ คัดเลื อ กผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และ ผู้ควบคุมงาน (Foreman/Site
Supervisor) ตามความเหมาะสมกับประเภทและรายละเอียดของงานจากโครงการที่ได้ รับ
4. แจ้ ง ให้ ผ้ ูจัด การโครงการ (Project Manager) และผู้ค วบคุม งาน (Foreman /Site Supervisor) คนที่ ได้ รั บ เลื อ กรั บ ทราบ
รายละเอียดของงาน
หมายเหตุ : ในแต่ล ะโครงการจะต้อ งมี ผู้จดั การโครงการ (Project Manager) 1 คนและผู้ควบคุมงาน (Foreman/Site
Supervisor) อาจมี มากกว่า 1 คนขึ้นอยู่กบั ขนาดของโครงการแต่หากโครงการใดมี ขนาดเล็ก อาจกาหนดให้
ผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager) และผูค้ วบคุมงาน (Foreman/Site Supervisor) เป็ นคนเดียวกัน
5. ประชุมเปิ ดโครงการกับพนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย แผนกประเมินราคา แผนกจัดซื ้อและแผนกออกแบบ
เพื่อเริ่ มโครงการที่บริ ษัท
6. ผู้จดั การโครงการ และผู้ควบคุมงาน จัดทา Master Plan ในระบบ Microsoft project และนาเสนอรองกรรมการผู้จดั การสาย
งานปฏิบตั กิ ารลงนามอนุมตั แิ ผนงาน
7. ประชุมหารื อกัน เกี่ยวกับขัน้ ตอนการทางานตามแผน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน การเลือกผู้รับเหมาช่วง วัสดุที่ใช้ และ
ความพร้ อมของทีมงาน อุปกรณ์ เครื่ องมือรวมถึงแรงงานที่ต้องใช้ ที่โครงการ
8. เมื่อได้ ข้อสรุ ปในทุกเรื่ อง รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ าร อนุมตั ิให้ เริ่ มเข้ างานที่โครงการ ตามวันเวลาที่ตกลงกันใน
สัญญาว่าจ้ าง
9. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มแยกตามแต่ละโครงการ
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ขันตอนการพิ
้
จารณาคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง
แผนกโครงการ
1. เมื่อได้ รับข้ อสรุ ปสาหรับงานโครงการหลังจากประชุมกันกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องแล้ วรองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการ
จะพิจารณาเลือกช่างตามแผนงานโดยพิจารณาว่าเคยร่ วมงานกันมาหรื อไม่
1.1 กรณีเลือกช่างที่ไม่เคยทางานร่ วมกันให้ ช่างทางานในส่วนที่เป็ นงานตัวอย่าง
1.2 กรณีเลือกช่างที่เคยร่ วมงานกันแล้ ว จะพิจารณาคัดเลือกช่างจาก แบบประเมิ นช่าง
2. พิจารณาว่างานที่จ้างเหมาเป็ นลักษณะใด
2.1 กรณีจ้างเหมาทังค่
้ าแรง และค่าวัตถุดบิ
- เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการจัดทา ใบขอซื ้อ และนาเสนอผู้ควบคุมงานลงนามผู้ขอซื ้อ
- เมื่อผู้ควบคุมงานลงนามผู้ขอซื ้อ เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการทาการสแกนใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ) ส่ง E-Mail ให้
เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการประจาสานักงานและทาการจัดเก็บเอกสารดังนี ้
ใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ)
แผนกบัญชี
ใบขอซื ้อ (สาเนา)
จัดเก็บในแผนก (ติดเล่มเอกสาร)
- เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการประจาสานักงานจัดพิมพ์เอกสารใบขอซื ้อ และนาเสนอรองกรรมการผู้จดั การสาย
งานปฏิบตั กิ ารลงนามอนุมตั ิ
- รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารลงนามอนุมตั ริ ายการในใบขอซื ้อ
- นาส่งเอกสารใบขอซื ้อให้ แผนกจัดซื ้อดาเนินการตาม ระบบการจัดซื ้อ
2.2 กรณีจ้างเฉพาะค่าแรง
- ผู้จดั การโครงการจัดทา แบบคาสัง่ จ้าง โดยระบุขอบเขตรายการของงานที่จะทาการว่าจ้ างให้ ครบถ้ วน
พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
- ผู้อานวยการแผนกประเมินราคา ทาการประเมินราคางานจ้ าง พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบและนาเสนอ
แบบคาสัง่ จ้ างให้ รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารลงนามอนุมตั ิ
- รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารลงนามอนุมตั ใิ น แบบคาสัง่ จ้าง
- ผู้รับเหมาช่วงลงนามผู้รับจ้ างใน แบบคาสัง่ จ้าง
- จัดเก็บเอกสารดังนี ้
แบบคาสัง่ จ้ าง (ต้ นฉบับ)
แผนกบัญชี
แบบคาสัง่ จ้ าง (สาเนา)
จัดเก็บในแผนก
หมายเหตุ : แบบคาสัง่ จ้าง เป็ นเอกสารที ่ระบุรายการชิ้ นงาน, รู ปแบบ, รายละเอี ยดชิ้ นงาน, พื ้นที ่งาน และจานวน เงิ น
ค่าจ้าง
การเบิกสินค้ าเข้ าโครงการ
แผนกโครงการ (Site งาน)
1. เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการจัดทา ใบขอซื ้อ และนาเสนอผู้ควบคุมงานหรื อผู้จดั การโครงการลงนาม
2. ผู้ควบคุมงานหรื อผู้จดั การโครงลงนามผู้สงั่ ซื ้อใน ใบขอซื ้อ
3. สแกนใบขอซื ้อ และส่ง E-mail ให้ เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการประจาสานักงาน
4. จัดเก็บและนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ)
แผนกบัญชี
ใบขอซื ้อ (สาเนา)
จัดเก็บในแผนก (ติดเล่มเอกสาร)
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5. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการได้ รับ E-mail ใบขอซื ้อจากแต่ละโครงการให้ จดั พิมพ์ใบขอซื ้อจาก
E-mail ที่ได้ รับ
6. นาเสนอรองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ าร ลงนามอนุมตั ริ ายการในใบขอซื ้อ
7. เมื่อรองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารลงนามอนุมตั ริ ายการแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการทาการบันทึกข้ อมูลใบขอซื ้อ
ใน ทะเบียนคุมใบขอซื ้อ
8. พิจารณาว่ารายละเอียดของรายการสินค้ าที่ขอเบิกว่าอยู่ในกรณีใด
8.1 กรณีเบิกคลังสินค้ า
- เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการประทับตรา “เบิกสโตร์ ”
- จัดทาสาเนาเอกสารและนาส่งใบขอซื ้อฉบับสแกนไปเบิกสินค้ าที่แผนกคลังสินค้ าตามระบบการจ่ายสินค้ า
8.2 กรณีต้องสัง่ ซื ้อสินค้ า
- นาส่งใบขอซื ้อฉบับสแกนให้ แผนกจัดซื ้อ เพื่อดาเนินการตามระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
8.3 กรณีสงั่ ผลิต
- เจ้ าหน้ าที่ธุรการโครงการประทับตรา “สัง่ ผลิต” ในใบขอซื ้อ
- จัดทา ใบสัง่ ผลิ ต และแนบเอกสาร แบบผลิ ต นาเสนอรองกรรมการผู้จัดการสายงานประจาสายงานลง
นามอนุมตั ริ ายการ
- รองกรรมการผู้จดั การสายงานประจาสายงานพิจารณารายการในใบสัง่ ผลิต และแบบผลิต พร้ อมลงนาม
อนุมตั ิ
- เจ้ าหน้ าที่ธุรการจัดทาสาเนาเอกสารและนาส่งเอกสารให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
ใบขอซื ้อ (ฉบับสแกน)
ใบสัง่ ผลิต (ต้ นฉบับ)
แบบผลิต (ต้ นฉบับ)

แผนกผลิต

ใบสัง่ ผลิต (ต้ นฉบับ)

แผนกบัญชี

ใบขอซื ้อ (สาเนา)
ใบสัง่ ผลิต (สาเนา)
แบบผลิต (สาเนา)

จัดเก็บในแผนก

- เข้ าสู่กระบวนการดาเนินการตามระบบการผลิตต่อไป
ขันตอนการควบคุ
้
มสินค้ าที่โครงการ-การรับสินค้ าที่โครงการจากสานักงาน
แผนกจัดส่ง
1. นาสินค้ าจากสานักงานมาส่งที่โครงการ
แผนกโครงการ (Site งาน) - คลังสินค้ า
2. ทาการตรวจรับสินค้ าตามปริ มาณและประเภทที่ระบุใน ใบนาของออก และตรวจสอบความถูกต้ องกับรายการของที่สงั่ ในใบ
ขอซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อ
3. เจ้ าหน้ าที่ลงนามรับสินค้ าใน ใบนาของออก
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แผนกจัดส่ง
4. นาเอกสารใบนาของออก (สีขาว) กลับไปให้ แผนกบัญชี และ (สีชมพู) จัดเก็บในแผนกโดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
แผนกโครงการ (Site งาน) - คลังสินค้ า
5. จัดเก็บสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า
6. ทาการบันทึกรายการรับสินค้ าใน บัญชีคมุ สิ นค้า (Stock Card) ที่จดั ทาในระบบ Excel (หรื อจัดทาในเอกสาร)
7. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มใบรับสินค้ าโดยเรี ยงลาดับตามวันที่เอกสาร
ใบนาของ (สีฟ้า)
ใบขอซื ้อ (สาเนา)
ใบสัง่ ซื ้อ (สาเนา) ถ้ ามี
หมายเหตุ :

- กรณี ทีโ่ ครงการมี คลังสิ นค้า การรับสิ นค้าเป็ นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ ลังสิ นค้า
- กรณี ที่โครงการไม่มีคลังสิ นค้า การรับสิ นค้าเป็ นหน้าที ่ของธุรการโครงการ, ผู้ควบคุมงานและผู้จดั การ
โครงการตามลาดับ

ขันตอนการควบคุ
้
มสินค้ าที่โครงการ-การรับสินค้ าที่โครงการจากผู้ขาย
แผนกโครงการ (Site งาน) – สานักงาน
1. กรณีให้ ผ้ ขู ายมาส่งสินค้ าที่โครงการ ฝ่ ายจัดซื ้อจะสแกน ใบสัง่ ซื ้อ และส่ง E-Mail มาให้ เจ้ าหน้ าที่ธุรการประจาโครงการ
2. เมื่อได้ รับ E-Mail ให้ จดั พิมพ์ ใบสัง่ ซื ้อ ที่ได้ รับ แล้ วนามาตรวจสอบกับรายการใน ใบขอซื ้อ เพื่อสอบทานความถูกต้ องของ
รายการสินค้ าสัง่ ซื ้อ
3. น า ใบ สั่ ง ซื ้ อ แ ล ะ ใบ ข อ ซื ้ อ ม าเป รี ย บ เที ย บ กั บ ใบ ส่ งข อ ง/ใบ ก ากั บ ภ าษี แ ล ะ สิ น ค้ าที่ ได้ รั บ จาก ผู้ ข าย
โดยพิจารณารายละเอียดคุณภาพ และจานวนของสินค้ า ที่ได้ รับ
3.1 กรณีที่รายละเอียดสินค้ าไม่ถกู ต้ องตรงกับเอกสารให้ โทรแจ้ งฝ่ ายจัดซื ้อและไม่ทาการรับสินค้ าจากผู้ขายสินค้ า
3.2 กรณี ที่รายละเอียดสินค้ าถูกต้ องตรงกับเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ทาการลงนามรับสินค้ าในเอกสาร ใบส่งของ/ใบกากับ
ภาษี
หมายเหตุ : กรณี สินค้าทีน่ าส่งจากผูข้ ายไม่ตรงกับการสัง่ ซื ้อ มี แนวทางปฏิ บตั ิ ดงั นี ้
1) ปริ มาณสิ นค้าทีส่ ่งมากกว่าทีส่ งั่ ซื ้อ - ทาการรับสิ นค้าตามปริ มาณทีส่ งั่ ซื ้อ
2) ปริ มาณสิ นค้าทีส่ ่งน้อยกว่าทีส่ งั่ ซื ้อ - ทาการลงนามรับสิ นค้าโดยระบุจานวนทีร่ ับจริ ง
3) คุณภาพ/ลักษณะของสิ นค้าไม่ตรงตามรายละเอี ยดทีส่ งั่ ซื ้อ - ไม่รับสิ นค้าจากผูข้ าย
4. จัดทาสาเนาใบส่งของ/ใบกากับภาษี
5. และนาส่งสินค้ าพร้ อมเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าดังนี ้
ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (สาเนา)
ใบขอซื ้อ (สาเนา)
ใบสัง่ ซื ้อ (สาเนา)
แผนกโครงการ (Site งาน) - สานักงาน
6. ทุกสิ ้นวันทาการรวบรวมเอกสารใบส่งของ/ใบกากับภาษี (ต้ นฉบับและสาเนา) เพื่อนาส่งแผนกบัญชีที่สานักงานใหญ่ในวันทา
การถัดไป
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แผนกโครงการ (Site งาน) - คลังสินค้ า
7. เมื่อได้ รับเอกสารการรับสินค้ าและสินค้ า ทาการตรวจรับและจัดเก็บสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า
8. ทาการบันทึกรายการรับสินค้ าใน บัญชีคมุ สิ นค้า (Stock Card) ที่จดั ทาในระบบ Excel (หรื อจัดทาในเอกสาร)
9. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มใบรับสินค้ าโดยเรี ยงลาดับตามวันที่เอกสาร
การเบิกใช้ สินค้ าในโครงการ
แผนกโครงการ (Site งาน) – คลังสินค้ า
1. เมื่อได้ รับแจ้ งความต้ องการขอเบิกสินค้ า/วัสดุจากช่างรับเหมา เจ้ าหน้ าที่จดั ทา ใบเบิ กวัตถุดิบ โดยระบุถึงรายการและจานวน
สินค้ า/วัสดุที่ช่างขอเบิก
2. นาเสนอผู้ควบคุมงานลงนามอนุมตั กิ ารเบิกวัสดุ/สินค้ า
3. เมื่อผู้ควบคุมงานลงนามอนุมัติการเบิกวัตถุดิบเจ้ าหน้ าที่จดั เตรี ยมสินค้ า/วัสดุตามรายการในใบเบิกวัตถุดิบและส่งมอบให้
ช่างรับเหมา พร้ อมลงนามผู้จ่าย
4. ช่างรับเหมาทาการตรวจรับสินค้ า/วัสดุ พร้ อมลงนามผู้เบิก
5. ทาการบันทึกรายการรับสินค้ าใน บัญชีคมุ สิ นค้า (Stock Card) ที่จดั ทาในระบบ Excel (หรื อจัดทาในเอกสาร)
6. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มใบเบิกวัตถุดบิ โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่ของเอกสาร
การรับมอบงานจากผู้รับเหมาช่วง (Site งาน)
แผนกโครงการ (Site งาน)
1. เมื่อถึงวันนัดหมายส่งมอบงาน ผู้ควบคุมงาน เข้ าตรวจสอบงานจ้ าง และถ่ายรู ปภาพประกอบ
2. พิจารณาว่าเป็ นไปตามแบบที่ตกลงกันหรื อไม่
2.1 กรณีที่มีปัญหาไม่เป็ นไปตามแบบที่ได้ ตกลงกัน
- ปรึกษาปั ญหาระหว่างผู้รับเหมาช่วง ผู้จดั การโครงการ หรื อผู้ควบคุมงาน
- ดาเนิ น การแจ้ งปั ญ หาดังกล่า วให้ ร องกรรมการผู้จัด การสายงานปฏิ บัติก ารได้ รั บ ทราบปั ญ หา และ
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหา แล้ วดาเนินการต่อตามข้ อ 3
2.2 กรณีที่เป็ นไปตามแบบที่ตกลงกันให้ ดาเนินการต่อตามข้ อ 3
3. จัดทาเอกสาร การตรวจรับงาน เพื่อเบิกเงินค่างวดให้ ช่างรับเหมาตามเงื่อนไขใน แบบคาสัง่ จ้าง โดยระบุถงึ อัตราส่วนของงาน
ที่ทาแล้ วเสร็ จ พร้ อมลงนามช่องผู้ควบคุมงาน
4. ช่างรับเหมาลงนามในช่องผู้รับจ้ าง
5. นาเสนอผู้จดั การโครงการอนุมตั ริ ายการเบิกงวดงานในเอกสาร การตรวจรับงาน
6. เมื่อผู้จดั การโครงการลงนามอนุมัติรายการแล้ ว นาส่งเอกสารกลับสานักงานใหญ่ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายตามขันตอนของ
้
ระบบการจ่ายชาระเงิ น ต่อไป
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การเบิกเงินค่างวดงาน
แผนกโครงการ (สานักงาน)
1. เมื่อถึงเวลาการเบิกงวดงานตามสัญญา รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการทาการแจ้ งผู้จดั การโครงการจัดทารายการ
เบิกงวดเงิน
แผนกโครงการ (Site งาน)
2. เมื่อได้ รับแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทาการจัดทา รายการเบิ กงวดเงิ น ในโปรแกรม Excel
3. ผู้จดั การโครงการ ทาการปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการถึงอัตราส่วนของงานที่จะขอเบิกค่างวดงาน
4. ทาการบันทึกข้ อมูลอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จลงในไฟล์ข้อมูล
5. ทาการส่งไฟล์ข้อมูลให้ สานักเลขานุการ พร้ อมแนบรู ปภาพรายละเอียดงานเพื่อจัดทาเล่มเอกสาร
แผนกโครงการ (สานักงาน)
6. เมื่อได้ รับไฟล์ข้อมูลที่มีการระบุรายละเอียดอัตราส่วนของงานที่จะทาการเบิกเงินค่างวดงาน และรู ปภาพแสดงรายละเอียด
งานแล้ ว นาข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับมาดาเนินการจัดทาเล่มเอกสาร รายการเบิ กงวดเงิ น
7. นาเสนอรองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารอนุมตั ริ ายการในเอกสาร
8. รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารตรวจสอบข้ อมูลการเบิกงวดงานและทาการอนุมตั เิ อกสาร รายการเบิ กงวดเงิ น
9. นาส่งเอกสารไปที่โครงการเพื่อดาเนินการต่อ
10. เมื่อได้ รับเอกสารนาส่งเอกสารให้ กบั ที่ปรึกษาโครงการเพื่อทาการออก ใบรับมอบงาน
11. เมื่อได้ ใบรับมอบงาน แล้ วนาส่งและจัดเก็บเอกสารดังนี ้
รายการเบิกงวดงาน (สาเนา)
ใบรับมอบงาน (ต้ นฉบับ)

แผนกบัญชี

ใบรับมอบงาน (สาเนา)
รายการเบิกงวดงาน (สาเนา)

จัดเก็บในแผนก

แผนกบัญชี
12. ดาเนินการตาม ระบบการรับชาระเงิ น ต่อไป
การส่งมอบงานระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ า
ฝ่ ายงานโครงการ (Site งาน)
1. เมื่อถึงกาหนดเวลาที่บริ ษัทฯ ต้ องส่งมอบงานตามข้ อตกลงตามสัญ ญาผู้จัดการโครงการ หรื อผู้ควบคุมงานจัดทาเอกสาร
รู ปภาพประกอบความสาเร็ จของงาน, หนังสื อส่งมอบงาน, แบบ As-Built Drawing, คู่มือ การใช้ งานและบารุ งรั กษา และ
รายการวัสดุ จานวน 2 ชุด
2. รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ าร ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งมอบงาน
3. นัดหมายผู้จดั การโครงการ และผู้ควบคุมงาน เข้ าร่ วมประชุมเพื่อเตรี ยมข้ อมูลในการส่งมอบงานให้ ลกู ค้ า
4. ทาการสรุ ปข้ อมูลที่จะใช้ ในการส่งมอบงาน และทาการออกหนังสือแจ้ งนัดตรวจรับงานให้ ลกู ค้ าเพื่อนัดหมายวันเวลาเข้ า
ตรวจสอบร่ วมกัน และส่งมอบงานที่โครงการ
5. เมื่อถึงวันนัดหมาย รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการ และผู้จดั การโครงการหรื อผู้ควบคุมงานร่ วมกันชี ้แจงให้ ลูกค้ า
ทราบถึงผลสรุ ปของงาน
6. ลงนามในหนังสือส่งมอบงาน ร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ า
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7.
8.
9.

นาส่งเอกสารประกอบการทางานให้ กบั ลูกค้ าและรับ ใบรับมอบงาน จากลูกค้ า
จัดทาสาเนาเอกสารใบรับมอบงาน
จัดเก็บและนาส่งเอกสารดังนี ้
หนังสือส่งมอบงาน (สาเนา)
รู ปภาพประกอบ
แบบ As-Built Drawing (สาเนา)
รายการวัสดุ (สาเนา)
คูม่ ือการใช้ งานและบารุ งรักษา
ใบรับมอบงาน (สาเนา)

จัดเก็บในแผนกแยกตามแฟ้มแต่ละโครงการ

หนังสือส่งมอบงาน (สาเนา)
ใบรับมอบงาน (ต้ นฉบับ)

แผนกบัญชี

การบันทึกบัญชี-เบิกจ่ายของเข้ าหน้ า Site งาน
แผนกบัญชี
1. ทุกสิ ้นเดือนรวบรวมข้ อมูลวัสดุ, สินค้ าที่เบิกเข้ า Site งานแล้ ว ทังจากส
้
านักงานนาส่ง และให้ ผ้ ขู ายนาส่ง
2. นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จดั ทา ใบสรุ ปโอนวัสดุเข้ างาน
3. ทาการบันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. งานระหว่างทา
XX
Cr. วัสดุในการก่อสร้ าง
XX
(บันทึกแยกแต่ละโครงการ)
4. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
5. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
ขันตอนการบั
้
นทึกบัญชี-ปรับปรุ งรายการสินค้ าที่โครงการคงเหลือ
แผนกโครงการ (Site งาน) – คลังสินค้ า
1. ทุกสิ ้นเดือนเจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าประจาโครงการจัดทา รายงานสรุปยอดสิ นค้าคงเหลื อ
2. นาส่งข้ อมูลกลับไปให้ แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
3. เมื่ อได้ รับ รายงานสรุปยอดสิ นค้าคงเหลื อ เจ้ าหน้ าที่ทาการคานวณมูลค่าสินค้ าคงเหลือของแต่ละโครงการโดยจัดทาเป็ น
รายงานสินค้ าคงเหลือ แต่ละโครงการในโปรแกรม Excel
4. จัดพิมพ์รายงานสินค้ าคงเหลือ แยกแต่ละโครงการ
5. บันทึกปรับปรุ งยอดสินค้ าคงเหลือของแต่ละโครงการ ในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. สินค้ าคงเหลือ
XX
Cr. งานระหว่างทา - วัสดุ
XX
6. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
ส่วนที่ 2 หน้ า 102

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

7.

เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
หมายเหตุ :

ทุกเดือนจะให้ฝ่ายโครงการหน้า Site งาน และคลังพัสดุหรื อแผนกผลิ ต สรุปรายละเอี ยดยอดสิ นค้าคงเหลื อ
ทีอ่ ยู่ในความรับผิ ดชอบของตนในแต่ละโครงการส่งให้ฝ่ายบัญชี โดยฝ่ ายบัญชีจะเลื อกสุ่มเข้าตรวจนับสิ นค้า
คงเหลื อ ที ่โครงการอย่างน้อ ย 1 โครงการ แต่หากเป็ นงวดสิ้ นปี ฝ่ ายบัญ ชี จะวางแผนการตรวจนับสิ นค้า
คงเหลื อร่ วมกันกับผูร้ ับผิ ดชอบและผูต้ รวจสอบ โดยใช้รายละเอี ยดดังกล่าวประกอบการตรวจนับ

การบันทึกบัญชี-ค่าแรงเข้ าโสหุ้ยการผลิต
แผนกบัญชี
1. ทุกเดือนเมื่อได้ รับเอกสาร สรุปค่าใช้จ่ายบริ ษทั ด้านเงิ นเดือนและค่าแรง จากแผนกทรัพยากรมนุษย์
2. ทาการปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตคิดเข้ างานตามอัตราการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย
3. ทาการบันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. โสหุ้ยการผลิตคิดเข้ างาน
XX
Cr. เงินเดือน
XX
ค่าแรง
XX
4. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
5. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การบันทึกบัญชี-ค่าใช้ จ่ายในการผลิตเข้ าโสหุ้ยการผลิตคิดเข้ างาน
แผนกบัญชี
1. ทุกสิ ้นเดือนจัดทาเอกสาร สรุปค่าใช้จ่ายในการผลิ ต
2. ทาการปั นส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิตเข้ าเป็ นโสหุ้ยคิดเข้ างานตามอัตราการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย
3. ทาการบันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. โสหุ้ยการผลิตคิดเข้ างาน
XX
Cr. ค่าน ้าประปาโรงงาน
XX
ค่าไฟฟ้าโรงงาน
XX
ค่าเสื่อมราคาเครื่ องจักร
XX
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
XX
4. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
5. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การบันทึกบัญชี-ปรับโสหุ้ยการผลิตเป็ นต้ นทุนโครงการ
แผนกบัญชี
1. ทุกสิ ้นเดือนจัดทา รายงานสรุปการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามอัตราการปั นส่วนเข้ าเป็ นต้ นทุนของแต่ละโครงการ
2. ทาการบันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. งานระหว่างทา-ค่าใช้ จ่ายการผลิตโครงการ
XX
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3.
4.

CR. โสหุ้ยการผลิต
XX
นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร

การบันทึกบัญชี-ปรับปรุ งงานระหว่างทาเป็ นต้ นทุนโครงการ
แผนกบัญชี
1. ทุกสิ ้นเดือนจัดทา ตารางการรับรู้ ต้นทุนตามสัดส่วนงานที ่ทาเสร็ จ เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างต้ นทุนจริ งและต้ นทุนประมาณ
การในโปรแกรม Excel
2. ทาการบันทึกรายการบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป JV พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชีรับรู้ตน้ ทุน
Dr. ต้ นทุน-โครงการ
XX
Cr. งานระหว่างทา-วัสดุ
XX
งานระหว่างทา-ค่าแรง
XX
งานระหว่างทา-ค่าใช้ จ่ายในการผลิต
XX
3. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
4. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม JV เรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร

ระบบงานต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
การวางแผนการผลิต
แผนกผลิตโรงงาน
1. เมื่อได้ รับใบสัง่ ผลิต และแบบแปลน (ถ้ ามี) จากฝ่ ายงานโครงการ ให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายผลิต หรื อตัวแทนผู้จดั การฝ่ ายผลิตที่ได้ รับ
มอบหมาย ลงนามผู้รับ คาสัง่ ผลิต
2. ศึกษาแบบชิ ้นงานตามใบสัง่ ผลิต
3. ตรวจเช็ควัสดุ ว่ามีการสัง่ ซื ้อโดยฝ่ ายโครงการหรื อมีอยู่ในคลังสินค้ าแล้ วหรื อไม่
- กรณีสงั่ ซื ้อวัสดุแล้ ว ให้ ส่งสาเนาใบสัง่ ผลิตให้ แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้ อง แล้ วจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มเอกสารดังนี ้

4.
5.
6.
7.
8.

ใบสัง่ ผลิต (ต้ นฉบับ)
จัดเก็บในแผนก
แบบแปลน (ถ้ ามี)
(ตามแต่ละโครงการ)
- ถ้ ายังไม่สงั่ ซื ้อวัสดุ จะต้ องคานวณวัสดุทงหมดที
ั้
่จะใช้ และทาการขอซื ้อ
จัดทา ใบขอซื ้อ เพื่อสัง่ ซื ้อวัสดุที่จะใช้ พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
นาเสนอผู้บงั คับบัญชาลงนามอนุมตั ริ ายการใน ใบขอซื ้อ
ผู้บงั คับบัญชาตรวจสอบและลงนามอนุมตั ริ ายการในใบขอซื ้อ
นาส่งเอกสาร ใบขอซื ้อ ให้ แผนกจัดซื ้อเพื่อดาเนินการตาม ระบบการจัดซื ้อ ต่อไป
นาส่งสาเนาใบสัง่ ผลิตให้ แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้ องและจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มเอกสาร
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การเบิกสินค้ าเข้ ากระบวนการผลิต
แผนกแปรรู ป, ขึ ้นรู ป
1. เมื่อได้ รับสาเนาใบสัง่ ผลิต และแบบแปลน (ถ้ ามี) หัวหน้ าแผนกทาการคานวณจานวนไม้ และวัสดุอปุ กรณ์ที่ต้ องใช้ ในการผลิต
ทังหมด
้
รวมถึงแรงงานที่ต้องใช้
2. จัดทา ใบเบิ กประจาวัน และลงนามผู้ขอเบิก และอนุมตั โิ ดยหัวหน้ าแผนกแปรรู ป
3. จัดเก็บและนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบเบิกประจาวัน (ขาว)
ใบเบิกประจาวัน (ชมพู)
ใบเบิกประจาวัน (เขียว)

แผนกคลังสินค้ า

จัดเก็บในแผนก
(ติดเล่มเอกสาร)
จัดเก็บในแผนก
(แยกตามแต่ละโครงการ)

ใบเบิกประจาวัน (เหลือง)
ใบสัง่ ผลิต (สาเนา)
แบบแปลน (ถ้ ามี)

แผนกคลังสินค้ า
4. เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าดาเนินการตาม ระบบการเบิ กจ่ายสิ นค้าเข้ากระบวนการผลิ ต ต่อไป
การอนุมตั ริ ายการสีที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
แผนกสี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เมื่อได้ รับสาเนาใบสัง่ ผลิต และแบบแปลน (ถ้ ามี) ให้ นาตัวอย่างสีที่ลูกค้ าต้ องการ มาเป็ นตัวอย่างในการผสมสี เพื่อให้ ได้ สี
ตามที่ต้องการ
จัดทา แผ่นสีตวั อย่าง ให้ แผนกโครงการดาเนินการ และรอผลการอนุมตั ิ
เมื่อได้ รับแผ่นสีตวั อย่าง ที่รับการอนุมตั จิ ากแผนกโครงการแล้ วคานวณจานวนสีที่ต้องการใช้ ในการผลิต
จัดทา ใบขอซื ้อ โดยระบุสี, จานวน และรหัสสีที่ต้องการ โดยผู้จดั การฝ่ ายผลิตเป็ นผู้ลงนามขอซื ้อ
นาเสนอรองกรรมการผู้จดั การประจาสายงาน ลงนามอนุมตั ริ ายการใน ใบขอซื ้อ
เมื่อรองกรรมการผู้จดั การประจาสายงานลงนามอนุมตั ริ ายการในใบขอซื ้อ นาเอกสารส่งให้ แผนกจัดซื ้อดาเนินการจัดซื ้อตาม
ระบบการจัดซื ้อ ต่อไป

ขันตอนการผลิ
้
ต
แผนกแปรรู ป 2 หรื อแผนกขึ ้นรู ป 2
1. เมื่ อ ได้ รับ ไม้ จากแผนกคลังสิน ค้ า ดึงสาเนาใบสั่งผลิต สาเนาแบบแปลน (ถ้ ามี ) จากแฟ้มชั่วคราว เพื่ อ เปรี ยบเ ทียบและ
ตรวจสอบ ชนิด จานวนของไม้ และวัสดุอปุ กรณ์ที่ได้ รับ
2. วัดขนาดของไม้ ให้ เป็ นไปตามไปตามแบบที่เหมาะสม กับใบสัง่ ผลิต และตัดไม้ ให้ ได้ ตามขนาดและจานวนที่สงั่ ผลิต
3. นาไม้ เข้ ากระบวนการแปรรู ป 2 หรื อขึ ้นรู ป 2
4. เมื่อชิ ้นส่วนงานหลังแปรรู ป 2 หรื อขึ ้นรู ป 2 (WIP) แล้ วเสร็ จ จัดทา ใบกากับชิ ้นส่วนงาน
5. ใบกากับชิ ้นส่วนงาน(สาเนา 1)จัดเก็บ (สาเนา 2และต้ นฉบับติดชิ ้นส่วนงาน) นาส่งให้ แผนกลาดับถัดไป
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6.
7.

นาเศษไม้ (Scrap) จัดเก็บไว้ ในถังเหล็ก
ชิ ้นส่วนงานเสีย
หมายเหตุ :

จัดเก็บ ทิ ้งและปรับปรุ งแก้ ไข

- ระหว่างการตัดของแผนกขึ้ นรู ป 2 จะมี การวัด โดยเครื ่ อ งมื อ วัดขนาดอยู่ตลอดเวลา เพื ่อ ป้ องกันชิ้ น
ผิ ดพลาด
- แผนกลาดับถัดไป จะขึ้นอยู่กบั งานว่าจะต้องส่งต่อไปยังแผนกใด

แผนกแปรรู ป 1
1. เมื่อได้ รับไม้ วัสดุอุปกรณ์ หรื อชิ ้นส่วนงานที่ติดใบกากับชิ ้นส่วนงาน จากแผนกที่เกี่ยวข้ อง ดึงสาเนาใบสัง่ ผลิต สาเนาแ บบ
แปลน (ถ้ ามี) จากแฟ้มชัว่ คราว เพื่อเปรี ยบเทียบและตรวจสอบ แบบ ชนิด จานวนของไม้ และวัสดุอปุ กรณ์ที่ได้ รับ
2. วัดขนาดของไม้ ให้ เป็ นไปตามแบบที่เหมาะสม กับใบสัง่ ผลิต และตัดไม้ ให้ ได้ ตามขนาดและจานวนที่สงั่ ผลิต หรื อทาการผลิต
ต่อจากแบบหรื อใบสัง่ ผลิตที่ได้ รับ
3. นาไม้ เข้ ากระบวนการแปรรู ป 1
4. เมื่อชิ ้นส่วนงานหลังแปรรู ป 1 (WIP) แล้ วเสร็ จ จัดทา ใบกากับชิ ้นส่วนงาน
5. ใบกากับชิ ้นส่วนงาน(สาเนา 1)จัดเก็บ (สาเนา 2และต้ นฉบับติดชิ ้นส่วนงาน)นาส่งให้ แผนกลาดับถัดไป
6. นาเศษไม้ (Scrap) จัดเก็บไว้ ในถังเหล็ก
จัดเก็บ ทิ ้งและปรับปรุ งแก้ ไข
7. ชิ ้นส่วนงานเสีย
หมายเหตุ :

- ใบกากับชิ้ นส่วน/ชิ้ นงาน กาหนดให้ ระบุ ชือ่ ชิ้ นงาน , รหัส, จานวน, ใบสัง่ ผลิ ต, ชือ่ ชิ้ นส่วน/ ชิ้ น ง า น ,
จานวน ชิ้ นส่วน/ชิ้ นงาน, ขนาด (.....x….x….x...มิ ลลิ เมตร), ลาดับ, แผนก, รับ (วันที,่
จ านวน),
หมายเหตุ
- แผนกทีเ่ กี ่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กบั งานทีต่ อ้ งทาว่ามาจากแผนกใด
- แผนกผลิ ตลาดับถัดไป จะขึ้นอยู่กบั งานว่าต้องส่งต่อไปยังแผนกใด

แผนกขึ ้นรู ป 1
1. เมื่อได้ รับชิ ้นงาน (WIP) ที่ติดใบกากับชิน้ ส่วนงาน จากแผนกที่เกี่ยวข้ อง ดึงสาเนาใบสัง่ ผลิต สาเนาแบบแปลน (ถ้ ามี) จาก
แฟ้มชัว่ คราว เพื่อเปรี ยบเทียบและตรวจสอบ แบบ แล้ วทาการขึ ้นรู ปตามกระบวนการขึ ้นรู ป 1
2. นาชิ ้นส่วนงานเข้ ากระบวนการขึ ้นรู ป 1
3. ชิ ้นส่วนงานหลังขึ ้นรู ป (WIP) แล้ วเสร็ จ จัดทาใบกากับชิ ้นส่วนงาน
4. ใบกากับชิ ้นส่วนงาน(สาเนา 1)จัดเก็บ (สาเนา 2และต้ นฉบับติดชิ ้นส่วนงาน)นาส่งให้ แผนกลาดับถัด ไป
5. ถ้ ามีชิ ้นส่วนงานเสีย
จัดเก็บ ทิ ้งและปรับปรุ งแก้ ไข
หมายเหตุ :
แผนกสี
1.
2.
3.
4.

- แผนกทีเ่ กี ่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กบั งานที ่ตอ้ งทาว่ามาจากแผนกใด
- แผนกผลิ ตลาดับถัดไป จะขึ้นอยู่กบั งานว่าต้องส่งต่อไปยังแผนกใด

เมื่อได้ ชิ ้นส่วนงาน(WIP) ที่ติดใบกากับชิ ้นส่วนงาน จากแผนกแผนกที่เกี่ยวข้ องดึงสาเนาใบสัง่ ผลิต สาเนาแบบแปลน (ถ้ ามี)
จากแฟ้มชัว่ คราวเพื่อเปรี ยบเทียบและตรวจสอบ แล้ วนาชิ ้นงานมาพ่นสี ซึง่ แล้ วแต่ชิ ้นงานว่าต้ องผ่านกระบวนการใดบ้ าง
นาชิ ้นงานเข้ ากระบวนการทาสี
ชิ ้นส่วนงานหลังทาสี (WIP) แล้ วเสร็ จ จัดทาใบกากับชิ ้นส่วนงาน
ใบกากับชิ ้นส่วนงาน(สาเนา 1)จัดเก็บ (สาเนา 2และต้ นฉบับติดชิ ้นส่วนงาน) นาส่งให้ แผนกบรรจุภณ
ั ฑ์
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5.

ถ้ ามีชิ ้นส่วนงานเสีย ปรับแก้ ไขงานให้ ได้ ตามแบบที่ต้องการ
หมายเหตุ :

- ถ้าชิ้ นงานทีใ่ หญ่หรื อต้องการรี บด่วนจะส่งชิ้ นงานเข้าเครื ่ องอบแห้ง เพือ่ ให้สีแห้งเร็ วขึ้นจากนัน้ เก็บชิ้ นงาน
โดยฝี มื อแรงงานคนงาน
- แผนกทีเ่ กี ่ยวข้องจะขึ้นอยู่กบั งานทีต่ อ้ งทาว่ามาจากแผนกใด

แผนกบรรจุภณ
ั ฑ์
1. เมื่อได้ รับชิ ้นงาน (WIP) ติดใบกากับชิ ้นส่วนงานจากแผนกที่เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบคุณภาพ ของสินค้ าว่าเป็ นไปตามแบบหรื อไม่
2. นาส่งชิ ้นงานเข้ าตรวจสอบคุณภาพที่แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกควบคุมคุณภาพ
3. ทาการตรวจสอบคุณภาพของชิ ้นงาน
กรณีชิ ้นงานได้ คณ
ุ ภาพ
นาส่งชิ ้นงานให้ แผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ไปดาเนินการต่อตามข้ อ 4
กรณีชิ ้นงานไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
นาส่งชิ ้นงานไปแก้ ไขยังแผนกที่เกี่ยวข้ อง
แผนกบรรจุภณ
ั ฑ์
4. นาชิ ้นส่วนเข้ ากระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์
5. นาสินค้ าบรรจุกล่อง หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ป (F/G)
6. ติดเครื่ องหมายคุณภาพที่หีบห่อสินค้ า
7. นาสินค้ าไปจัดเก็บในพื ้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้ เพื่อรอการจัดส่ง
8. จัดทาใบแจ้ งส่งสินค้ า และแจกจ่ายเอกสาร ดังนี ้
ใบแจ้ งส่งสินค้ า (ต้ นฉบับ)
ใบแจ้ งส่งสินค้ า (สาเนา 1)
ใบแจ้ งส่งสินค้ า (สาเนา 2)

แผนกจัดส่ง
แผนกผลิต
จัดเก็บในแผนก

หมายเหตุ : แผนกทีเ่ กี ่ยวข้องจะขึ้นอยู่กบั งานทีต่ อ้ งทาว่ามาจากแผนกใด
ระบบงานการจัดซื้อ
การจัดซื ้อในประเทศ
การขอซื ้อสินค้ า
แผนกต้ นสังกัด
1. เมื่ อมี ความต้ อ งการซื ้อสินค้ า/บริ การ ผู้ข อซือ้ ต้ อ งจัดทา ใบขอซื้อ โดยระบุรายละเอี ยดของสินค้ าหรื อ วัตถุดิบที่ต้อ งการ
จานวนที่ต้องการ ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงนามผู้ขอซื ้อ
2. นาเสนอผู้บงั คับบัญชาที่มีอานาจอนุมตั ิ ลงนามอนุมตั กิ ารขอซื ้อ
3. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ริ ายการแล้ ว นาส่งเอกสารใบขอซื ้อต้ นฉบับไปให้ กบั แผนกจัดซื ้อ
แผนกจัดซื ้อ
4. เมื่อได้ รับใบขอซื ้อเจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของการอนุมตั ริ ายการสัง่ ซื ้อ
5. ดาเนินการจัดซื ้อตามขันตอนของระบบการจั
้
ดซื ้อสินค้ า
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การจัดซื ้อสินค้ า-ในประเทศ
แผนกจัดซื ้อ
1. ดาเนินการสรรหาผู้ขายสินค้ าตามรายการที่ระบุในใบขอซื ้อ เพื่อเปรี ยบเทียบราคาสินค้ าจากผู้ขายอย่างน้ อย 2 ราย และทา
การร้ องขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย หรื อคัดเลือกผู้ขายจาก Supplier List
2. เมื่อได้ รับใบเสนอราคาจากผู้ขายจะทาการคัดเลือกผู้ขายโดยคานึงถึงราคา และคุณภาพของสินค้ า
3. เมื่อได้ ผ้ ขู ายที่ต้องการเจ้ าหน้ าที่จะจัดทา ฟอร์ มบันทึกประวัติ Supplier ของผู้ขาย เพื่อจัดทาเป็ นข้ อมูล Supplier List
หมายเหตุ : ฟอร์ มบันทึกประวัติ Supplier ใช้จดั ทารายละเอี ยดเกี ่ยวกับ Supplier แต่ละราย เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดทา Suppliers List ว่า Supplier แต่ละรายมี การขายสิ นค้าประเภทใดบ้าง ประวัติสินค้าที ่ไม่ได้มาตรฐาน
และปั ญ หาเกี ่ยวกับการจัดซื ้อ การขนส่งหรื อการรับสิ นค้า เงื ่อ นไขการชาระเงิ น เป็ นต้น โดยซึ่ งจะมี การ
Update ทุก 3 หรื อ 6 เดือนหรื อทุกปี แล้วก็มีการนาข้อมูลเข้าสู่ทีป่ ระชุมบริ ษทั
4. เจ้ าหน้ าที่นาข้ อมูลจากใบเสนอราคามาจัดทา ใบสั่งซื้อ ในระบบ Express พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
5. นาเสนอขออนุมตั ริ ายการใบสัง่ ซื ้อต่อผู้บงั คับบัญชาผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ
6. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิรายการในใบสัง่ ซื ้อแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะทาการส่ง Fax ใบสัง่ ซื ้อไปให้ กบั ผู้ขายเพื่อยืนยันการสัง่ ซื ้อ
สินค้ า/บริ การ
7. นาส่งเอกสารต่อดังนี ้
ใบขอซื ้อ (สาเนา)
จัดเก็บในแผนก
ใบสัง่ ซื ้อ (สีชมพู)
ใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ)
ใบเสนอราคา
ใบสัง่ ซื ้อ (สีขาว)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีฟ้า)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีเหลือง)

แผนกคลังสินค้ า

การรับสินค้ า
แผนกคลังสินค้ า
1. เมื่อผู้ขายนาสินค้ ามาส่ง จะนาสินค้ ามาพร้ อมกับใบกากับภาษีต้นฉบับและสาเนา
2. เจ้ าหน้ าที่นาเอกสารใบส่งของ/ใบกากับภาษี จากผู้ขาย มาตรวจสอบกับเอกสารใบสั่งซื ้อที่ได้ รับมาจากแผนกจัดซื ้อเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
3. ทาการตรวจสอบปริ มาณ และสภาพของสินค้ าที่ผ้ ขู ายนามาส่งเพื่อป้องกันสินค้ าขาดเกิน หรื อสินค้ าที่เสื่อมสภาพ
4. เมื่อทาการตรวจสอบสินค้ าเสร็ จสิ ้น เจ้ าหน้ าที่ลงนามรับสินค้ าในใบส่งของ/ใบกากับสินค้ า พร้ อมลงวันที่รับสินค้ า
5. ทาการบันทึกรับสินค้ าในระบบ Express ผ่านใบรับสินค้ า (RR)
การบันทึกบัญชี
DR. สินค้ า/สินทรัพย์
XX
CR. เจ้ าหนี ้
XX
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6.

จัดเก็บสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า และนาส่งเอกสารดังนี ้
ใบรับสินค้ า (สีชมพู)

แผนกจัดซื ้อ

ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (สาเนา)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีเหลือง)
ใบรับสินค้ า (สีเหลือง)

จัดเก็บในแผนก

ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (ต้ นฉบับ)
ใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ)
ใบเสนอราคา
ใบสัง่ ซื ้อ (สีขาว)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีฟ้า)
ใบรับสินค้ า (สีขาว)
ใบรับสินค้ า (สีฟ้า)

แผนกการเงิน

แผนกการเงิน
7. เมื่อได้ รับเอกสารจากแผนกคลังสินค้ า เจ้ าหน้ าที่จะพิมพ์เอกสารสมุดรายวันซื ้อ (RR) จากระบบ Express
8. ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของการบันทึกรายการบัญชีในเอกสารสมุดรายวันซื ้อ (RR) กับเอกสารใบส่งของ/ใบกากับภาษี
, ใบรับสินค้ า ที่ได้ รับ พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
9. จัดส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่ในแผนกจัดทาสาเนาเอกสาร ใบส่งของ/ใบกากับภาษี และใบขอซื ้อและจัดเก็บเอกสารดังนี ้
ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (สาเนา)

แฟ้มรายงานภาษีซื ้อ

สมุดรายวันซื ้อ (RR)
ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (สาเนา)
ใบขอซื ้อ (สาเนา)
ใบสัง่ ซื ้อ (สีฟ้า)
ใบรับสินค้ า (สีฟ้า)

แฟ้มใบรับสินค้ า (RR)

ใบส่งของ/ใบกากับภาษี (ต้ นฉบับ)
ใบขอซื ้อ (ต้ นฉบับ)
ใบเสนอราคา
ใบสัง่ ซื ้อ (สีขาว)
ใบรับสินค้ า (สีขาว)

จัดเก็บในแผนก
(รอการวางบิล)

การจัดซื ้อสินค้ า-ต่างประเทศ
แผนกจัดซื ้อ
1. เมื่อได้ รับใบขอซื ้อเจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของการอนุมตั ริ ายการสัง่ ซื ้อ
2. ดาเนินการสรรหาผู้ขายสินค้ าตามรายการที่ระบุในใบขอซื ้อ เพื่อเปรี ยบเทียบราคาสินค้ าจากผู้ขายอย่างน้ อย 2 ราย และทา
การร้ องขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย หรื อคัดเลือกผู้ขายจาก Supplier List
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื่อได้ รับ Proforma Invoice จากผู้ขายจะทาการคัดเลือกผู้ขายโดยคานึงถึงราคา และคุณภาพของสินค้ า
เมื่อได้ ผ้ ขู ายที่ต้องการ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทา ฟอร์ มบันทึกประวัติ Supplier ของผู้ขาย เพื่อจัดทาเป็ นข้ อมูล Supplier List
เจ้ าหน้ าที่นาข้ อมูลจาก Proforma Invoice มาจัดทา ใบสัง่ ซื ้อ จากโปรแกรม Excel พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
นาเสนอขออนุมตั ริ ายการใบสัง่ ซื ้อและ Proforma Invoice ต่อผู้บงั คับบัญชาผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ พร้ อมประทับตราบริ ษัท
เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิรายการในใบสัง่ ซื ้อแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะทาการ ส่ง E-Mail ใบสัง่ ซื ้อและ Proforma Invoice ไปให้ กบั
ผู้ขายเพื่อยืนยันการสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริ การ
จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มโดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร

การรับสินค้ า-ต่างประเทศ
แผนกคลังสินค้ า
1. เมื่อผู้ขนส่งนาสินค้ ามาส่ง จะนาสินค้ ามาพร้ อมกับใบส่งของ
2. ทาการตรวจสอบปริ มาณ และสภาพของสินค้ าที่ผ้ ขู ายนามาส่งเพื่อป้องกันสินค้ าขาดเกิน หรื อสินค้ าที่เสื่อมสภาพ
3. นาสินค้ าจัดเก็บเข้ าคลังสินค้ า
4. จัดทา ใบรับสิ นค้าจากต่างประเทศ โดยระบุถึงสินค้ าและปริ มาณที่รับ พร้ อมลงนามผู้จดั ทาและนาเอกสารส่งต่อให้ แผนก
จัดซื ้อ
แผนกจัดซื ้อ
5. นาเอกสาร ใบรับ สิ น ค้าจากต่ างประเทศ มาตรวจสอบกับ ใบสั่งซื ้ อ ว่าสิ น ค้ า และปริ ม าณถูกต้ อ งตรงกัน และลงนามผู้
ตรวจสอบ และส่งเอกสารต่อให้ แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
6. ลงนามรับเอกสาร ใบรับสิ นค้าต่างประเทศ และจัดส่งเอกสารดังนี ้
ใบส่งของ (ต้ นฉบับ)
จัดเก็บในแผนก
ใบรับสินค้ าจากต่างประเทศ (ต้ นฉบับ)
ใบรับสินค้ าจากต่างประเทศ (สาเนา)

แผนกจัดซื ้อ

ใบส่งของ (สาเนา)
ใบรับสินค้ าจากต่างประเทศ (สาเนา)

แผนกคลังสินค้ า

การบันทึกบัญชีสินค้ าระหว่างทาง
แผนกบัญชี
1. เมื่อได้ รับเอกสารการนาเข้ าสินค้ าซึง่ ประกอบด้ วย
Bill of Lading (B/L)
ใบสัง่ ซื ้อ
ใบขอซื ้อ
Proforma Invoice
เจ้ าหน้ าที่ทาการพิมพ์ อัตราแลกเปลี่ยนประจาวันของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ใน Bill of Landing
2. นาอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินใน Proforma Invoice มาแปลงมูลค่าสินค้ าเป็ นเงินบาทไทย
3. ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่าน ใบรับสิ นค้า [RR]
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4.

การบันทึกบัญชี
Dr. สินค้ าระหว่างทาง
XX
Cr. เจ้ าหนี ้การค้ า
XX
จัดทาสาเนาเอกสารและจัดส่งเอกสารดังนี ้
ใบรับสินค้ า (สีขาว)
ใบรับสินค้ า (สีฟ้า)
อัตราแลกเปลี่ยน BOT
Bill of Lading
ใบสัง่ ซื ้อ
Proforma Invoice
ใบขอซื ้อ

จัดเก็บในแผนก

แผนกบัญชี
ใบรับสินค้ า (สีเหลือง)
ใบรับสินค้ า (สีชมพู)
อัตราแลกเปลี่ยน BOT
Bill of Landing
ใบสัง่ ซื ้อ
Proforma Invoice
ใบขอซื ้อ

แผนกคลังสินค้ า

การบันทึกบัญชีเมื่อรับสินค้ า
แผนกบัญชี
1. เมื่อได้ รับ ใบรับสิ นค้าจากต่างประเทศ จากแผนกคลังสินค้ า จะนามาประกบกับสาเนาใบรับสินค้ า (RR) ที่บนั ทึกรั บสินค้ า
ระหว่างทาง
2. ทาการบันทึกบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. งานระหว่างทา-วัสดุ
XX
Cr. สินค้ าระหว่างทาง
XX
3. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
4. เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว ทาการจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มโดยเรี ยงลาดับตามเลขที่
การบันทึกปั นส่วนค่าใช้ จ่ายเข้ าเป็ นต้ นทุนสินค้ า
แผนกบัญชี
1. เมื่อได้ รับเอกสารการนาเข้ าสินค้ าจาก Shipping เจ้ าหน้ าที่จะจัดทา Cost Sheet แสดงการปั นส่วนค่าใช้ จ่ายเข้ าเป็ นต้ นทุน
สินค้ า
2. ทาการบันทึกบัญชีในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
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Dr.

3.
4.

วัสดุในการก่อสร้ าง
XX
Cr. งานระหว่างทา-วัสดุ
XX
งานระหว่างทา-ค่าใช้ จ่ายนาเข้ า
XX
นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ
เมื่อผู้บงั คับบัญชาลงนามผู้ตรวจสอบแล้ ว ทาการจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้มโดยเรี ยงลาดับตามเลขที่

ระบบงานการจ่ ายชาระเงิน
การจ่ายชาระเงินค่าสินค้ า/บริ การ – ในประเทศ (กรณีเปิ ดP/O)
นโยบาย
การวางบิล :
ทุกวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน
การจ่ ายเช็ค : ทุกวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน
หมายเหตุ :
กรณีผ้ ขู ายสินค้ า/บริ การไม่มีเครดิตเทอม จะทาการวางบิลเมื่อส่งสินค้ า/ให้ บริ การ และจะทาเช็คจ่ายให้ ภายในเวลา
ประมาณ 3 วันทาการ
ผู้ขายสินค้ า/บริ การ
1. ทุก ๆ วันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน ผู้ขายจะนาเอกสารมาวางบิลกับบริ ษัทดังนี ้
ใบวางบิล
ใบส่งของ/ใบกากับภาษี
ใบสัง่ ซื ้อ
แผนกการเงิน
2. ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารการวางบิลจากผู้ขายสินค้ า/บริ การ กับเอกสารการตังหนี
้ ้ และลงนามผู้รับวางบิล
3. จัดทา ใบสาคัญจ่าย นอกระบบพร้ อมลงนามผู้จดั ทา และนาส่งเอกสารให้ แผนกบัญชีตรวจสอบ
แผนกบัญชี
4. ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารและการจาแนกประเภทรายการบัญชี พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบใน ใบสาคัญจ่าย
และ สมุดรายวันซื ้อ และนาส่งเอกสารคืนที่ฝ่ายการเงิน
แผนกการเงิน
5. เจ้ าหน้ าที่ลงนามอนุมตั ริ ายการใน ใบสาคัญจ่าย
6. ตรวจสอบจานวนเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเลือกธนาคารที่ใช้ จ่ายชาระ และลงวันที่ในเช็คจ่าย
7. ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันจ่าย (PS) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. เจ้าหนีก้ ารค้า
XX
Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า
XX
ภาษี หกั ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี )
XX
8. จัดทา เช็คจ่าย และ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที ่จ่าย (ถ้ ามี) พร้ อมนาเสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค ลงนามอนุมตั ิเช็ค
จ่าย
9. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ จัดทาสาเนาเช็คจ่าย 1 ฉบับ และรอจ่ายเช็คในวันที่ 25 – 30 ของเดือน
10. เมื่ อ ผู้ข ายสิ น ค้ า/บริ ก ารมารั บ เช็ ค ลงนามการรั บ เช็ ค ในเอกสาร ใบสาคัญ จ่ าย เพื่ อ เป็ นหลัก ฐานการรั บ เงิน และน าส่ ง
ใบเสร็ จรับเงิ น ให้ เจ้ าหน้ าที่
11. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม PS โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
ส่วนที่ 2 หน้ า 112

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

การจ่ายชาระเงินค่าสินค้ า/บริ การ – ต่างประเทศ (กรณีเปิ ดP/O)
แผนกการเงิน
1. เมื่อได้ รับเอกสารการซื ้อสินค้ าซึง่ ประกอบด้ วย
Commercial Invoice
Packing List
ใบสัง่ ซื ้อ
ใบขอซื ้อ
Proforma Invoice
Bill of Landing (B/L)
ใบรับสินค้ า (สีขาว)
ใบรับสินค้ า (สีฟ้า)
ทาการตรวจสอบเงื่อนไข และกาหนดเวลาจ่ายชาระ
2. จัดทาเอกสาร ใบคาขอใช้บริ การโอนเงิ น/ซื ้อเงิ นตราต่างประเทศ และนาส่งผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ
3. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ริ ายการแล้ วนาส่งเอกสารไปทารายการที่ธนาคาร
4. เมื่อทารายการเสร็ จสิ ้นจะได้ เอกสาร Advice for Customer จากธนาคาร
5. นาส่งเอกสารต่อให้ แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
6. เมื่อได้ รับเอกสารจากแผนกการเงิน ทาการคานวณกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
7. ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันจ่าย (PS) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. เจ้าหนีก้ ารค้า
XX
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ่ยน
XX
Cr. เงิ นฝากธนาคาร
XX
กาไรจากอัตราแลกเปลี ่ยน
XX
8. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตรวจสอบ
9. ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
10. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม PS โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การจ่ายชาระเงินค่าสินค้ า/บริ การ (กรณีไม่เปิ ดP/O)
แผนกการเงิน
1. เมื่อได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากผู้ขายสินค้ า/บริ การ เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบเอกสารและจัดทา ใบสาคัญจ่ายพร้ อมลงนามผู้จดั ทา
2. นาส่งเอกสารไปตรวจสอบที่แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
3. ตรวจสอบเอกสารและการจาแนกประเภทรายการบัญชีใน ใบสาคัญจ่าย พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
และนาส่งเอกสารคืนไปที่แผนกการเงิน
แผนกการเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่ลงนามอนุมตั ริ ายการใน ใบสาคัญจ่าย
5. ตรวจสอบจานวนเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเลือกธนาคารที่ใช้ จ่ายชาระ และลงวันที่ในเช็คจ่าย
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6.

ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันจ่าย (OE) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. ค่าใช้จ่าย
XX
Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า
XX
ภาษี หกั ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี )
XX
7. จัดทา เช็คจ่าย และ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที ่จ่าย (ถ้ ามี) พร้ อมนาเสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค ลงนามอนุมตั ิเช็ค
จ่าย
8. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ จัดทาสาเนาเช็คจ่าย 1 ฉบับ และรอจ่ายเช็คในวันที่ 25 – 30 ของเดือน
9. เมื่อผู้ขายสินค้ า/บริ การมารั บเช็ค ลงนามการรั บเช็คในเอกสาร ใบสาคัญ จ่าย เพื่อ เป็ นหลักฐานการ รั บเงินและนาส่ง
ใบเสร็ จรับเงิ น ให้ เจ้ าหน้ าที่
10. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม OE โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การจ่ายเงินค่าแรงจ้ างเหมา
นโยบาย
การเบิกค่ าแรงช่ าง :
ทุกวันที่ 10 – 15 และวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน
การจ่ ายค่ าแรงช่ าง :
ทุกวันที่ 13 และวันที่ 28 ของทุกเดือน
รองกรรมการผู้จดั การสายบริ หารกลาง
1. เมื่อได้ รับเอกสาร แบบคาสัง่ จ้าง และ การตรวจรับงาน จากแผนกโครงการ ทาการตรวจสอบการลงนามตรวจรับงานโดย
ผู้จดั การโครงการ และลงนามอนุมตั ริ ายการ นาส่งเอกสารไปทาจ่ายที่แผนกการเงิน
แผนกการเงิน
2. เมื่อได้ รับเอกสาร แบบคาสัง่ จ้าง และ การตรวจรับงาน จัดทา ใบสาคัญจ่าย พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
และนาส่งเอกสารให้ แผนกบัญชีตรวจสอบ
แผนกบัญชี
3. ตรวจสอบเอกสารและการจาแนกประเภทรายการบัญชีใน ใบสาคัญจ่าย พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
และนาส่งเอกสารคืนไปที่แผนกการเงิน
แผนกการเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่ลงนามอนุมตั ริ ายการใน ใบสาคัญจ่าย
5. ตรวจสอบจานวนเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเลือกธนาคารที่ใช้ จ่ายชาระ และลงวันที่ในเช็คจ่าย
แผนกการเงิน
6. ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันจ่าย (OE) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. ค่าแรง
XX
Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า
XX
ภาษี หกั ณ ทีจ่ ่าย
XX
7. จัดทา เช็คจ่าย และ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที ่จ่าย (ถ้ ามี) พร้ อมนาเสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค ลงนามอนุมตั ิเช็ค
จ่าย
8. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ จัดทาสาเนาเช็คจ่าย 1 ฉบับ และรอจ่ายเช็คในวันที่ 13 และ 28 ของเดือน
9. เมื่อผู้รับเหมามารับเช็ค ลงนามการรับเช็คในเอกสาร ใบสาคัญจ่าย และ ใบรับเงิ น เพื่อเป็ นหลักฐานการรับเงิน
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10. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม OE โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
การจ่ายเงินมัดจาค่าสินค้ า/บริ การ – ในประเทศ
แผนกการเงิน
1. เมื่อได้ รับ ใบสัง่ ซื ้อ ที่มีระบุถงึ เงื่อนไขการจ่ายชาระเงินมัดจา ทาการตรวจสอบการอนุมตั ริ ายการในใบสัง่ ซื ้อ
2. จัดทาเอกสาร ใบสาคัญจ่าย พร้ อมลงนามผู้จดั ทา และนาส่งเอกสารไปตรวจสอบที่แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
3. ตรวจสอบเอกสารและการจาแนกประเภทรายการบัญชีใน ใบสาคัญจ่าย พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
และนาส่งเอกสารคืนไปที่แผนกการเงิน
แผนกการเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่ลงนามอนุมตั ริ ายการใน ใบสาคัญจ่าย
5. ตรวจสอบจานวนเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเลือกธนาคารที่ใช้ จ่ายชาระ และลงวันที่ในเช็คจ่าย
6. ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันจ่าย (AE) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้ า
XX
Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้ า
XX
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี)
XX
7. จัดทา เช็คจ่าย และ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที ่จ่าย (ถ้ ามี) พร้ อมนาเสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค ลงนามอนุมตั ิเช็ค
จ่าย
8. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ จัดทาสาเนาเช็คจ่าย 1 ฉบับ และรอจ่ายเช็คตามวันที่ในเช็ค
9. เมื่ อ ผู้ขายสินค้ า/บริ การมารั บเช็ค ลงนามการรั บเช็คในเอกสาร ใบสาคัญ จ่ าย เพื่ อ เป็ นหลักฐานการรั บเงิน พร้ อมนาส่ง
ใบกากับภาษี และ ใบเสร็ จรับเงิ น ให้ เจ้ าหน้ าที่
10. จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม AE โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร และนา ใบกากับภาษี (ต้นฉบับ) เก็บเข้ าแฟ้มรายงานภาษีซื ้อ
การจ่ ายเงินมัดจาค่ าสินค้ า/บริการ – ต่ างประเทศ
แผนกการเงิน
1. เมื่ อได้ รับ Proforma Invoice ที่มีระบุถึงเงื่อนไขการจ่ายชาระเงินมัดจา ทาการตรวจสอบการอนุมัติรายการใน Proforma
Invoice
2. จัดทาเอกสาร ใบคาขอใช้บริ การโอนเงิ น/ซื ้อเงิ นตราต่างประเทศ และนาส่งผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิ
3. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมตั ิรายการแล้ วนาส่งเอกสารไปทารายการที่ธนาคาร
4. เมื่อทารายการเสร็ จสิ ้นจะได้ เอกสาร Advice for Customer จากธนาคาร
5. นาส่งเอกสารต่อให้ แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
6. เมื่อได้ รับเอกสาร ทาการบันทึกรายการในระบบ Express ผ่านสมุดรายวันจ่าย (OE) พร้ อมลงนามผู้จดั ทา
การบันทึกบัญชี
Dr. เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้ า
XX
Cr. เงินฝากธนาคาร
XX
7. นาส่งเอกสารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตรวจสอบ
8. ผู้บงั คับบัญชาทาการตรวจสอบรายการ พร้ อมลงนามผู้ตรวจสอบ
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9.

จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม OE โดยเรี ยงลาดับตามเลขที่เอกสาร
หมายเหตุ : กรณี จ่ายเงิ น มัดจาหลายงวด เมื ่ อ จ่ ายชาระเงิ น มัดจาแล้ว ดาเนิ นการตามขั้น ตอนการจ่ ายเงิ นมัดจาค่ า
สิ นค้า/บริ การ – ต่างประเทศ ต่อจนครบงวดทีต่ อ้ งชาระ
ขันตอนด
้
าเนินการของบริ ษัทในระบบหลักๆที่สาคัญตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีการควบคุม
ภายในที่ดี และสามารถป้องกันหรื อควบคุมไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องจากการปฏิบตั ิงานและ/หรื อการจัดทาข้ อมูล ในส่วน
ต่างๆ ขององค์กร อาทิ ความถูกต้ องของข้ อมูลการจัดทาตารางรับรู้ รายได้ และต้ นทุน การปรับปรุ งการบันทึกบัญชีรับรู้ รายได้ และต้ นทุน
การตรวจนับปริ มาณสินค้ าคงเหลือที่คลังพัสดุ การกระทบยอดสินค้ าจากการตรวจนับ การควบคุมการบันทึก -รับจ่ายสินค้ า การควบคุม
สินค้ าที่โครงการ การควบคุมงานติดตังตามความคื
้
บหน้ าของงาน การควบคุมการจัดเก็บและส่งเอกสาร การควบคุมการพิจารณารับงาน
ลูกค้ า การบริ หารลูกหนี/้ การให้ สินเชื่อ การควบคุมเอกสารประกอบการรับงานโครงการ การบันทึกบัญชีเรี ยกเก็บเงินค่ามัดจา ค่างวด
และ ค่าสินค้ า การบันทึกบัญชีรับชาระเงินจากลูกหนี ้การค้ า การควบคุมการจัดซื ้อและการบันทึกบัญชีทงในและต่
ั้
างประเทศ การบันทึก
รับสินค้ าที่ซื ้อเข้ า Stock Card การควบคุมและบันทึกบัญชีจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ จ่ายชาระเงินมัดจา และ จ่ายชาระเงินอื่น เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้การปฎิบตั งิ านอย่างมีระบบจะช่วยส่งเสริ มให้ การบันทึกบัญชีในระบบข้ อมูลทางบัญชี และ รายงานทางการเงินของบริ ษัท
เพิ่มเติมข้ อมูลนโยบายตามข้ อ 10.5 และ 10.6
มีความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
10.5
นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทในกรณีท่ ีต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงการการดาเนินโครงการ (Actual Cost) สูง
กว่ าต้ นทุนที่บริษัทได้ ประมาณการไว้ (Budget Cost)
ในกรณีที่ต้นทุนที่มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ต้นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งการการดาเนินโครงการ (Actual Cost)ของบริ ษัท สูงกว่าต้ นทุนที่ได้
ประมาณการไว้ (Budget Cost) บริ ษัทมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี ้
1. กรณีที่ต้นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง (Actual Cost) มีแนวโน้ มที่จะ และ/หรื อ สูงกว่าต้ นทุนที่ประมาณการไว้ (Budget Cost) ซึง่ มีสาเหตุจาก
ปั จจัยภายใน อาทิ การจัดทาประมาณการต้ นทุนที่ผิดพลาด เป็ นต้ น และ/หรื อ จากปั จจัยภายนอก อาทิ การที่ราคาวัสดุที่สาคัญในการ
ดาเนินโครงการมีความผันผวนสูง เป็ นต้ น เมื่อฝ่ ายบริ หารได้ สอบทานพบถึงผลขาดทุน และ/หรื อ การมีแนวโน้ มที่จะเกิดผลขาดทุนจาก
เหตุดงั กล่าว ฝ่ ายบริ หารจะเร่ งดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้ จริ งและนาเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม อย่างน้ อยสองในสามครบทังสามท่
้
านเพื่อพิจารณาตัดสินใจกาหนดแนวทางในการดาเนินการสาหรับ
โครงการนันๆต่
้ อไป
2. กรณีที่ต้นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง (Actual Cost) มีแนวโน้ มที่จะ และ/หรื อ สูงกว่าต้ นทุนที่ประมาณการไว้ (Budget Cost) ซึง่ มีสาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงงาน การแก้ ไขงาน และ การเพิ่มงาน โดยที่บริ ษัทยังไม่ได้ รับบันทึกแนบท้ ายสัญญาเพื่อให้ ครบเงื่อนไขของการรับรู้ รายได้
ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องบันทึกต้ นทุนของงานที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข และ เพิ่มเติม ไปก่อน ซึง่ อาจก่อให้ เกิดการมีต้นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งสูง
กว่าต้ นทุนที่ประมาณการไว้ โดยภายหลังจากที่ได้ มีการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว มีเหตุ หรื อ ข้ อสงสัย ที่เชื่อได้ วา่ อาจจะมีความเสียหาย
เกิดขึ ้นจากโครงการนันๆ
้ อาทิ ผู้วา่ จ้ างบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ทาการรับมอบงานอย่างไม่สมเหตุสมผล และ/หรื อ ผู้วา่ จ้ างผิดนัดชาระเงิน
ติดต่อกัน 2 งวด เป็ นต้ น ฝ่ ายบริ หารจะดาเนินการรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีกรรมการตรวจสอบเข้ า
ร่ วมประชุมครบทังสามท่
้
าน โดยทันทีเพื่อทาการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแนวทางในการดาเนินการสาหรับโครงการนันๆ
้ ต่อไป
10.6 นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทในกรณีท่ ผี ้ ูว่าจ้ างไม่ จ่ายชาระเงินตามสัญญา
ในกรณี ที่บริ ษัทได้ ดาเนินงานตามสัญ ญาว่าจ้ างแต่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบตามจานวน โดยผู้ว่าจ้ างอาจมีการเจรจา
ต่อรองเมื่องานตกแต่งใกล้ เสร็ จ หรื อ เมื่องานเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อ ผู้วา่ จ้ างมีการผิดนัดชาระเงินติดต่อกันตังแต่
้ 2 งวดขึ ้นไปทาง
ฝ่ ายบริ หารจะดาเนินการสรุ ปข้ อมูลรายรับ รายจ่าย และ ข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ทังหมด
้
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยสองในสามครบทังสามท่
้
านเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ และ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของ
บริ ษัทในการกาหนดแนวทางในการดาเนินการต่อผู้ว่าจ้ าง โดยบริ ษัทจะดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ว่าจ้ างในกรณีที่การผิดเงื่อนไขการ
ชาระเงินของผู้ว่าจ้ างทาให้ การดาเนิ นโครงการดังกล่าวของบริ ษั ทเกิดผลขาดทุน และ/หรื อ ดาเนิน การอื่ น ๆ ตามที่เห็น สมควรและ
เหมาะสมต่อไป
ส่วนที่ 2 หน้ า 116

